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«Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 1-6-1973»
Τήν I -6-1973 ό Γεώργιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, άρχηγός τής
Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967, συνεπής προς τάς δια
κηρύξεις του, περί ριζικής έξυγιάνσεως των πολιτικών πραγμά
των τής Χώρας, ήρε και τό τελευταϊον έμπόδιον προς πραγμα
τοποίησή τών στόχων τής Έπαναστάσεως.
Ή πραγματοποιηθεΐσα μεταπολίτευσις, διά τής άνακηρύξεως
τής Χώρας εις Προεδρικήν Κοινοβουλευτικήν Δημοκρατίαν, ΰπήρξε καρπός ώριμου σκέψεως καί άντικειμενικής σταθμίσεως
τών καλώς νοουμένων συμφερόντων τής Χώρας.
Ή Έπανάστασις ήχθη εις τήν τοιαύτην άπόφασιν, μακράν
παντός συναισθηματισμού και κυρίως επί τή βάσει γεγονότων
και κριτηρίων άναγομένων εις τήν μετά τήν 21ην ’Απριλίου 1967
περίοδον.
Ή καθιέρωσις τής Προεδρικής Δημοκρατίας άποτελεϊ πράξιν ύπερκομματικήν, επαναστατικού χαρακτήρος καί εξυπηρετεί
μακροχρονίως τά εθνικά συμφέροντα τής Χώρας.
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής πιστόν εις τάς άρχάς καί τάς
επαγγελίας τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967, άπηλλαγμένον άπό προκαταλήψεις καί συναισθηματισμούς τού παρελ
θόντος, μέ ρεαλισμόν καί αίσθημα εθνικής εΰθύνης, έχαιρέτισε
τήν συντελεσθεϊσαν μεταπολίτευσιν τήν Ιην ’Ιουνίου 1973 καί
άνέλαβε νά ύπηρετήση τήν Ελληνικήν Δημοκρατίαν, μέ πίστιν
καί άφοσίωσιν έχουσα άπόλυτον έμπιστοσύνην προς τον Α' Πρό
εδρον αύτής καί ήγέτην τής Έπαναστάσεως κ. Γεώργιον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ.
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φυλακίων τής κωμοπόλεως τά διεδέχθηκαν λυσσώδεις καί άδιάκοπες
έπιθέσεις, πού άποκρούονταν όμως
δλες από τούς ήρωικούς λίγους
υπερασπιστές της, μέ βαρείες απώ
λειες για τούς έπιτιθεμένους.
Ό σο περνούσαν δμως οί ώρες
τό πείσμα καί ό όγκος των Κομμουνιστοσυμμοριτών μεγάλωνε άδιάκοπα τόσο σέ άνδρες δσο καί
σέ δύναμι καί έντασι πυράς, κι
έτσι τά έξωτερικά φυλάκια τής

,.μαΧκ.
"Υστερα άπό τις άλεπάλληλες
άποτυχίες τους νά υποδουλώ
σουν τήν Ελλάδα καί νά τήν
εντάξουν
στό
Κομμουνιστικό
στρατόπεδο, τό θέρος τού 1948
οί Κομμουνιστοσυμμορίται άρχι
σαν νά έντείνουν τις έπιθέσεις
τους εναντίον των κατωκημένων
περιοχών τής Πελοποννήσου, γιά
νά κάμψουν τό αδάμαστο θάρρος
καί τό ήθικό τών ’Εθνικών Ε νό
πλων Δυνάμεων καί τήν ήρωϊκήν
άντίστασι τού 'Ελληνικού λαού,
άλλά καί νά επιτύχουν τήν άναπτέρωσι τού ίδικοΰ των ήθικοΰ
πού είχε σοβαρά καταπέσει τό
τελευταίο διάστημα καί άρχισαν
ν’ άπογοητεύωνται καί νά χάνουν
κάθε ελπίδα γιά τήν έπικράτησί
τους.
Γιά νά πραγματοποιήσουν αύτό
τό σκοπό τους καί παράλληλα νά
σκορπίσουν τήν τρομοκρατία στόν
άμαχο πληθυσμό καί, δπως πάντα,
τό αίμα καί τήν καταστροφή,
διάλεξαν αύτή τή φορά γιά εύκο
λο, δπως πίστευαν, στόχο τους
τήν γραφική κωμόπολι τής Χαλανδρίτσας, στό νομό Άχαΐας.
Τή Χαλανδρίτσα τήν υπερασπι
ζόταν μιά μικρή δύναμις Χωροφυ
λακής άπό 68 άνδρες ύπό τόν
άνθυπομοίραρχο
Παπαδόπουλο
Κωνσταντίνο. Ό Διοικητής τής
'Υποδιοικήσεως
Χαλανδρίτσας
είχε πληροφορηθή έγκαιρα τις
προθέσεις τών Κομμουνιστοσυμμοριτών, καί εκτός άπό τά άναγκαΐα
μέτρα πού έλαβε γιά άμυνα, ένημέρωσε καί τις προϊστάμενές του
’Αρχές καί ζήτησε νά τού άποστα370
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λούν οί άπαραίτητες ένισχύσεις.
’Αλλά καί οί Κομμουνιστοσυμμορίται είχαν κάμει σοβαρές προε
τοιμασίες καί είχαν οργανώσει μέ
κάθε έπιμέλεια καί λεπτομέρεια
τήν καινούργια τους αύτή έπίθεσι.
Ή έπιτυχία της θά είχε γι’ αύτούς
τεράστια σημασία, γιατί θά χρη
σιμοποιούσαν τήν Χαλανδρίτσα
σάν ορμητήριό τους έναντίον τών
Πατρών καί θά προκαλοΰσαν έντυπώσεις σέ πανελλήνια κλίμακα. Γιά
τό λόγο αύτό ανέθεσαν τήν έκτέλεσί της στά πιό έκλεκτά καί φα
νατισμένα συμμοριακά συγκροτήματά τους, τής Άχαΐας, ’Ηλείας,
’Αρκαδίας, Πάρνωνα καί Ταϋγέτου, πού είχαν στήν ήγεσία τους
τούς άρχισομμορίτες Κονταλώνη
Πέρδικα, Ζαχαρία, Βρεττάκο, Ξυδέα καί Νικήτα, καί τήν δύναμί
τους άποτελοΰσαν χίλιοι πεντα
κόσιοι άνδρες μέ βαρύ καί σύγχρο
νο όπλισμό.
Προετοιμασμένοι λοιπόν σέ δλα
οί Κομμουνιστοσυμμορίται, φα
νατισμένοι καί έμποτισμένοι άπό
τά διδάγματα τού μίσους καί τού
άφανισμοΰ τής 'Ελληνικής πα
τρίδας, άδελφοκτόνοι ’Εφιάλτες,
έκδηλώσαντες τήν έπίθεσί τους
έναντίον τής Χαλανδρίτσας στήν
05.00' ώρα τής 5ης ’Ιουλίου τού
1948. Τά πρώτα διερευνητικά τους
πυρά έναντίον τών έξωτερικών

1948

Χαλανδρίτσας άρχισαν νά συμ
πτύσσονται πρός τό κέντρο της,
δπου βρισκόταν τό οίκημα τής
'Υποδιοικήσεως
Χωροφυλακής.
Έν τώ μεταξύ οί ένισχύσεις πού
ζητήθηκαν άπό τούς πολιορκημένους σέ έπανηλειμένες έκκλήσεις
τους άπό τήν Πάτρα δέν έφθαναν,
δσο κι άν ή κατάστασίς τους γινό
ταν διαρκώς πιό κρίσιμη, καί ό
κλοιός τους περισφίγγονταν αδιά
κοπα. Οί Κομμουνιστοσυμμορίται
είχαν πάρει καί σ’ αυτό τό σημείο
τά μέτρα τους : Γιά νά παρεμπο
δίσουν κάθε τυχόν ένίσχυσι τών
πολιορκημένων, είχαν στήσει στούς
δρόμους πού όδηγοΰσαν πρός τήν
Χαλανδρίτσα ισχυρές ένέδρες. Καί
οί λίγοι, άλλά γνήσιοι "Ελληνες
υπερασπιστές της, πολεμούσαν άπεγνωσμένα γιά νά συγκρατήσουν
τόν κόκκινο καί φλογισμένο χεί
μαρρο πού δλο καί πλησίαζε.
Ό άγώνας γίνεται έπικός. "Ενας—
ένας πέφτουν στις έπάλξεις τού
Χρέους καί τής Τιμής νεκροί οί
μαχηταί έκεΐνοι, οί προασπισταί
τών ιερών καί τών όσιων τής
Ελλάδος!
— ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ
άντηχεΐ
άπό
παντού ή πανάρχαια έλληνική ιαχή τους. ΚΓ
άνάμεσα σ’ αύτούς καί μιά γυναί
κα ήρωΐδα, ή σύζυγος τού Χωροφύ
λακα Στεφανοπούλου Νικολάου.

Σάν άλλη Σουλιώτισσα πολέμα
δίπλα στον άνδρα της καί συχνά
ξεπερνά σέ αύταπάρνησι καί ήρωισμό καί τούς ίδιους τούς συμπο
λεμιστές της. Κι δταν ένας Χωρο
φύλακας τραυματίζεται δίπλα της,
τόν παίρνει νά τόν μεταφέρει έξω
άπό τό πολυβολείο του, άλλά
τή στιγμή έκείνη τραυματίζεται
καί ή ίδια στην αριστερή ωμοπλά
τη. ’Αψηφά δμως τόν πόνο καί τό
αίμα καί ξαναγυρνά στό πολυβο
λείο, ώσπου σέ λίγο τραυματίζε
ται σοβαρά στό κεφάλι καί ό
άνδρας της. Τόν επιδένει πρόχειρα
μ’ ένα κομμάτι ύφασμα πού σχίζει

άπό τό φόρεμά της καί συνεχίζει
τόν άγώνα, αν καί τό αίμα άπό τό
τραύμα της τήν έχει έξαντλήσει
κι έχει βάψει κατακόκκινα τά
ρούχα της.

ί

Στό πολυβολείο δμως έκεΐνο τών
ήρώων Χωροφυλάκων έχουν πλη
σιάσει τώρα σέ άπόστασι μόλις
20 μέτρων οί κατσαπλιάδες. Οί
υπερασπιστές του άναγκάζονται νά
τό έγκαταλείψουν καί μαζύ μέ
τούς άλλους, καί τούς τραυματίες
άκόμα συγκεντρώνονται στό οίκη
μα τής Ύποδιοικήσεως Χωροφυ-

καί άπεγνωσμένη τους μάχη άφοΰ
ένισχύσεις δέν έχουν φθάσει άκό
μα.
Τά πυρομαχικά τους δμως τε
λειώνουν σιγά—σιγά καί στό τέλος
δέν άπομένουν σέ κάθε άνδρα παρά
λίγες σφαίρες άκόμα καί μιά χειρο
βομβίδα! Κάτω άπό τέτοιες συν
θήκες καί μπροστά στόν κίνδυνο
νά συληφθοΰν δλοι τους ζωντανοί
άπό τούς Συμμορίτες, ύστερα άπό
όκτάωρο άπεγνωσμένο άγώνα, άποφασίζουν στις 13 καί 30' ήρωϊκή
έξοδο, άφοΰ μέ τόν άσύρματο,
έστειλαν στις προϊστάμενός τους
’Αρχές τό τελευταίο τους Σήμα

λακής, γιά νά δώσουν τήν ύστατη
πού γνωστοποιούσαν τήν άπόφασί τους. Καί οί νέοι ’Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι, σάν άλλοι Μεσολογγίτες, έξορμοΰν άπό τό οί
κημα τής Ύποδιοικήσεως Χωρο
φυλακής πρός τή βόρεια πλευρά
τής Χαλανδρίτσας. Οί κατσαπλιά
δες δμως τούς άντιλαμβάνονται
έγκαιρα καί μέ δραστικά άπό
κοντά πυρά άρχίζουν νά τούς χτυ
πούν καί νά τούς άποδεκατίζουν.
Στό άναμεταξύ μπήκαν καί στό
άδειο πιά φρούριο, τό οίκημα τής
Ύποδιοικήσεως, τό λεηλάτησαν

κυριολεκτικά καί τό παρέδωσαν
στις φλόγες.
’Αλλά καί άπό τούς ήρωικούς
έκείνους υπερασπιστές τής Χα
λανδρίτσας πού είχαν διασπάσει
τόν πύρινο κλοιό τους, έλάχιστοι
διασώθηκαν κι’ αυτοί σοβαρά τραυ
ματισμένοι. Οί Κομμουνιστοσυμμορίται άκολούθησαν τά ίχνη άπό
τά αίματά τους, καί δσους άνακάλυψαν τούς άποτελείωσαν μέ τόν
πιό φρικτό καί μαρτυρικό θάνατο.
Στις 14.30 έφθασε στήν Χαλανδρίτσα ή ένισχυτική δύναμις, μά
ήταν πιά άργά. Ή δμορφη καί
μαρτυρική κωμόπολις είχε παραδοθή στις φλόγες καί παντού ήσαν
έρείπια καί πτώματα. Οί αιμοχα
ρείς κατσαπλιάδες, άφοΰ Ολοκλή
ρωσαν τό δργιο τού αίματος καί
τής καταστροφής, άρχισαν ν’ άποχωροϋν γιά ν’ άποφύγουν τήν ένίσχυσι πού έφθανε. Μόλις τούς
πρόλαβαν οί προφυλακές της κι’
άντάλλαξαν μαζύ μέ τούς τελευ
ταίους πού έφευγαν μερικούς
πυροβολισμούς. Μέσα στήν κωμόπολι δέν ήσαν τώρα παρά πτώματα,
τραυματίες καί έρείπια. Άρχισαν νά
συγκεντρώνουν τούς νεκρούς καί
νά δίνουν τις πρώτες βοήθειες
στούς τραυματίες. Ό άπολογισμός
ήταν θλιβερός : Άπό τούς 69
άνδρες τής Ύποδιοικήσεως τής
Χωροφυλακής μετρήθηκαν 45
νεκροί, άνάμεσα στούς όποιους καί
ό Διοικητής Ανθυπομοίραρχος
Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος.
Κατακρεουργημένη μέ τόν πιό
άπάνθρωπο τρόπο βρέθηκε καί ή
ήρωΐδα γυναίκα τού Χωροφύλακα
Στεφανοπούλου, ένώ ό ίδιος, βαρειά τραυματισμένος, κατόρθωσε
νά διασωθεί. Βρέθηκαν άκόμα 16
Χωροφύλακες τραυματίες καί μο
νάχα 8 σώοι!.. Άλλά καί οί άπώλειες τών επιδρομέων έφθασαν
στούς 110 νεκρούς καί διπλάσιους
τραυματίες.
Οί ήρωες νεκροί Χωροφύλακες
μετεφέρθησαν στήν Πάτρα καί
τήν άλλη μέρα έγινε πάνδημη ή
κηδεία τους. Μά ή θυσία τους
δέν πήγε μάταιη. Πέρασαν κι’
αύτοί στόν ιερό χώρο τών άθανάτων
τής Ελληνικής ιστορίας καί διετράνωσαν γιά μιά άκόμα φορά
στόν κόσμο δτι :
Τιμή σ’ έκείνους όπού στή
ζωή τους ώρισαν νά φυλάγουν
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ!
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έφετεινός εορτασμός των εΐΐΥκοσι ετών από τής καθιερώΐ/σεως των «Έπιδαυρίων» μας
? δίνει τήνεύκαιρίανά άναλογισθοΰμε τήν πνευματική σημασία αότής τής μεγάλης καλλιτεχνικής έλληνικής έκδηλώσεως. "Υστερα άπό
είκοσι χρόνια παραστάσεων άρχαίου δράματος στό θέατρο τής Έπιδαύρου ,κανένας δέν άρνεΐταιτήνέπιτυχία των, όπως έπίσης καί
τήν συμβολή τοϋ ’Εθνικού Θεά
τρου, τού Ε.Ο.Τ. αλλά καί τής
'Ελληνικής Χωροφυλακής, τής
όποιας ή προσφορά γιά τήν τάξη
καί τήν διακίνηση τού κοινού έχει
καθολικά άναγνωρισθή.
"Ομως πέρα άπό όποιαδήποτε
όργανωτική ή τουριστική έπιτυ-

C
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χία τί είναι έκεΐνο πού προσδίδει
τό βαθύτερο πνευματικό νόημα στό
θεσμό των Έπιδαυρίων ; 'Η ψυχα
γωγία άραγε τήν όποιαν παρέχει ή πα
ρουσίαση έργων των μεγάλων τραγι
κών μας ποιητών καί τού μεγίστου
τών κωμωδιογράφων τών αίώνων,
είναι έκεΐνο τό όποιον δικαιώνει πο
λιτιστικά τήν μεγάλη αυτή καλλι
τεχνική έκδήλωση; "Οσο κι άν φαί
νεται παράδοξο τά Έπιδαύρια βρίσ
κουν τήν πνευματική τους δικαίωση
στήν «ψυχαγωγία» τήν όποιαν πα
ρέχουν, αρκεί ό όρος νά νοηθή
στήν όρθή σημασία καί έννοιά του.
Δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι τό
Θέατρο είναι ή άνώτερη κοινωνική
μορφή ψυχαγωγίας ή όποια, γιά
νά θυμηθούμε τον ’Αριστοτέλη,

συνδυάζει τήν παροχή μιας ευά
ρεστου ίκανοποιήσεως μέ τήν
«μάθησιν». Διότι τό Θέατρο ώς
ή πλέον συνθετική μορφή τής
Τέχνης, έχει τήν ικανότητα νά
μεταφέρη, νά «άγη», σ’ ένα άλλο
χώρο, όπου ό άνθρωπος αισθάνεται
λυτρωμένος άπό τις έγνοιες, τά
βάσανα, τά προβλήματα καί τις
αγωνίες τής καθημερινής ιδιωτι
κής του ζωής. Καί αυτή ή «μετα
γωγή» τού άνθρώπου σ’ ένα άλλο
χώρο αποτελεί τό χαρακτηριστι
κό γνώρισμα κάθε «ψυχαγωγίας».
"Ομως ή ποιότητα καί ή μορφή
τής ψυχαγωγίας παραλλάσσει άπό
θέαμα σέ θέαμα καί παρά τήν κοι
νότητα τής ψυχαγωγικής προσφο
ράς στά ποικίλα θεάματα, έκεΐνο

ΕΙΚΟΣΙ

ΕΤΗ
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Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ Φ ΡΑ ΓΚ Ο Υ
Γενικού Δ)ντοΰ
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τό όποιο τελικά κρίνει και καταξιώ
νει τήν ψυχαγωγία είναι τό είδος
τοΰ χώρου στον όποιον αύτή με
ταφέρει τήν ψυχή τοΰ ανθρώπου.
Διότι μιά μεταφορά σ’ ένα χώρο
στον όποιο απλώς «διασκεδάζονται»
οί έγνοιες καί τά προβλήματα τής
ζωής, παρ’ όλη τήν προσωρινή'
ψυχική άνακούφιση τήν όποια
δημιουργεί, δεν παρέχει στον άν
θρωπο τις βαθύτερες έκεΐνες ικα
νοποιήσεις, πού δικαιώνουν τήν
ύπαρξή του μέσα στή ζωή. Ή
διαφορά τοΰ άπλοΰ «ψυχαγωγι
κού»— τήν συμβατική έννοια τοΰ
όρου—θεάματος άπό τό Θέατρο
βρίσκεται άκριβώς στό γεγονός
ότι ή γνησία δραματική τέχνη συν
δυάζει αύτή τήν «άγωγή» τής άνθρωπίνης ψυχής μέ τήν ένταξή της
στό χώρο τής άληθινής πραγμα
τικότητας, ή όποια ταιριάζει στήν
άνθρώπινη φύση.
Τό άρχαίο έλληνικό Θέατρο,
πού θεωρείται μέχρι σήμερα ή
ανώτερη μορφή τοΰ παγκοσμίου

Θεάτρου, όφείλει αύτή τήν καθο
λική αναγνώριση στό γεγονός ότι
μέ τήν έξαίσια καλλιτεχνική δομή
του κατορθώνει νά όδηγή τήν ψυχή
τοΰ θεατοΰ μέσα άπό τήν τραγική
γεύση τής ζωής στόν άληθινό τόν
«όντολογικό» χώρο, όπου τό άνθρώπινο πρόσωπο βρίσκει τήνέλευθερία, τήν πνευματική άκεραίωση
καί τήν ήθική του δικαίωση. Μέ
τήν δύναμη τής Ποιήσεως, μέ τήν
κατάλληλη δραματική δομή τους
τά έργα τών τριών μεγάλων τρα
γικών ποιητών μας, άλλά καί
τοΰ Άριστοφάνους, κατορθώνουν
νά μας άπαλλάξουν άπό τήν δου
λική προσήλωση στό κόσμο τής
«πραγματικότητος» τήν όποια μάς
παρέχουν οί αισθήσεις καί νά μας
έγκαταστήσουν στήν πνευματική
πραγματικότητα, πού ή καθημερι
νότητα ζητεί νά παραμερίση. Έ τσι
ό κόσμος πού μας άποκαλύπτει τό
άρχαίο δράμα δέν μένει μισός όπως
μάς τό προσφέρουν οί ζωικές αι
σθήσεις άλλά όλόκληρος, άκέραιος

όπως ταιριάζει στήν βαθύτερη
πνευματική μας ύπόσταση. Γι’ αυ
τό τό άρχαίο θέατρο έπιτελεΐ μιά
ουσιαστική «κάθαρση» τής δρα
ματικής άντινομίας τοΰ άνθρώπου
καί παρέχει σ’ αύτόν μιά αυθεντι
κή δικαίωση τής ύπάρξεώς του
μέσα στή ζωή. Μάς φανερώνει
καί μάς άποκαλύπτει τό άληθινά
άνθρώπινο πού περιέχομε καί τό
όποιο μάς προσφέρει τόν «Λόγο»,
τό νόημα τής ζωής.
Αύτή άκριβώς ή ψυχαγωγική—
στήν πνευματική σημασία τής λέξεως—προσφορά τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ θεάτρου καταδεικνύει τήν
αιώνια παιδαγωγική του σημασία.
Καί έάν στήν έποχή μας σημειώνε
ται αύτή ή τεράστια στροφή προς
τό άρχαίο Δράμα, αυτό δέν ώφείλεται στήν «θεαματικότητά» του
άλλά στήν θεώρηση τοΰ κόσμου
καί τής ζωής, πού ώς ζωοφόρος
πηγή περιέχει καί παρέχει. Διότι
αν παραδεχθούμε ότι τό δράμα
τοΰ άπελπισμοΰ καί τοΰ παραλό
γου τοΰ συγχρόνου άνθρώπου, οφεί
λεται στό γεγονός ότι ή «άληθινή
πραγματικότητα άπουσιάζει» (ό
πως εύστοχα διετύπωσε ό μεγάλος
θεμελιωτής τής συγχρόνου ποιή
σεως Άρ. Ρεμπώ), τότε ή προσφο
ρά τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ Θεά
τρου άποτελεΐ τήν πιό ούσιαστική
καί ολοκληρωμένη άπάντηση στό
κεντρικό πνευματικό πρόβλημα τής
εποχής μας.
Αύτό λοιπόν τό καίριο πνευμα
τικό δεδομένο δίδει τό νόημα καί
τήν σημασία στις εκδηλώσεις τών
παραστάσεων άρχαίου δράματος
στήν ’Επίδαυρο. Ή γι^άντια άρχαία έλληνική προσφορά, χάρις
στήν θεσμική άναβίωση τών πα
ραστάσεων τοΰ άρχαίου Θεάτρου,
έπανέρχεται στό ιστορικό προ
σκήνιο τής άνθρωπότητος, ώς μιά
ζωντανή καί υπεύθυνη συμβολή τοΰ
νεοελληνισμοΰ στήν άντιμετώπιση
τοΰ βασικού προβ?ήματος τοΰ
συγχρόνου ’Ανθρώπου.
Μέ τά Έπιδαύρια ό νέος έλ> ηνισμός εκφραστής τών προγονικών
ριζών του, υψώνεται στήν πνευμα
τική πρωτοπορία τοΰ κόσμου γιά
μιά καινούργια έπαναβεβαίωση τοΰ
άνθρωπίνου μέσα στό σύγχρονο ι
στορικό «γίγνεσθαι».
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ΣΙΔΗΡΟΔΑΚΤΥΛΟΙ

Σιδηροδάκτυλους θά μπορούσε νά χαρακτηρίση
κανείς τούς μαγκουροφόρους τής παλαιάς έποχής
πού θωράκιζαν τήν παλληκαριά τους μέ μιά χαλκευμένη στά μέτρα τους σιδερένια γροθιά. Ό χ ι σπάνια
τό σιδερένιο αυτό γάντι - σημείο φαίνεται σκληρού
ίπποτισμοΰ - κατέβαινε στο πρόσωπο κάποιου άνυπεράσπιστου πού έπρεπε υποχρεωτικά νά ταπεινωθή καί μάλιστα παρουσία τρίτων γιά νά ανέβουν οί
μετοχές τοΰ «νταή» στό χρηματιστήριο τής ψευτο
παλληκαράς. Ό όρος «σιδηροδάκτυλος» είναι άπλώς αυτοσχεδιασμός τής στήλης. Δέν συμβαίνει
όμως τό ίδιο μέ τόν χαρακτηρισμό «χρυσοδάκτυλος»
πού ένώ θά έπρεπε νά ύπονοή άποκλειστικά καί μόνο
κάθε έπιτυχημένο τραπεζίτη ή έπιχειρηματία, παρά
ταΰτα σήμερα σημαίνει κάθε μέλος τοΰ διεθνούς «τζέτ
σέτ» τοΰ ώργανωμένου έγκλήματος καί ιδιαίτερα

Ό τίτλος έχει δανεισθή από τό πασίγνωστο τηλεο
πτικό σλόγκαν, ένώ τό «στόρυ» είναι παρμένο από
τό Βιβλίο Συμβάντων της Ύποδιευθύνσεως ’Αγορα
νομίας Θεσσαλονίκης, πού στήν συνέχεια μας πλη
ροφορεί γιά κάποια περίεργη ευρεσιτεχνία πού ή
ταν όμως γραφτό νά περάση άδοξα στήν άφάνεια.
Πρόκειται γιά τόν βιομήχανο Θ. Ζ. κάτοικο Πει
ραιώς, ό όποιος δέν άποκλείεται νά έπηρεάσθηκε
άπό τό προαναφερόμενο σλόγκαν όταν άπεφάσισε
τήν παρασκευή μιας σοκολάτας. . . άλλοιώτικης
άπό τις άλλες. Βασικά είχε όλα τά συνηθισμένα μορφολογικά γνωρίσματα καθώς καί τήν. . . γεϋσι μέ
κάθε άλλη σοκολάτα. ’Αλλά τό μεγάλο μυστικό
τοΰ άπίθανου αύτοΰ παρασκευάσματος κρυβόταν
στήν πρώτη υλη. Έ τσι αντί γιά καρπούς κακάου πε
ριείχε φλοιό άπό άθώο. . . ξύλο(!) κατάλληλα έπεξεργασμένο έτσι πού νά μήν δημιουργή υπόνοιες
ή στομαχικές ένοχλήσεις στόν καταναλωτή. 'Ως
φαίνεται, ό ρέκτης βιομήχανος έκτος άπό τό συν
δυασμένο μέ τήν καπατσωσύνη έπιχειρηματικό του
δαιμόνιο, δέν άποκλείεται νά διέθετε καΐώρισμένες
γνώσεις ψυχολογίας έστω καί έμπειρικής. Πιθανόν
νά σκέφθηκε ότι οί σοκολάτες λιγότερο καταναλώ
νονται άπό τούς μεγάλους καί συνηθέστατα.. . κα
ταβροχθίζονται άπό τούς μικρούς. Έ τσι οί τελευ
ταίοι θά ήταν άπίθανο νά έξελέγξουν ποτέ τήν ποιο
τική σύνθεσι τής σοκολάτας, καί έτσι ή «μηχανή»
του θά πήγαινε όπως λένε ρολόι. Συμβαίνει όμως
όλα ύπό τόν ήλιον νά έχουν κάποτε ένα τέλος ανά
λογα ένδοξο ή άδοξο. Γιά τήν συγκεκριμένη, περίπτωσι τό τέλος υπήρξε συγκεχυμένο όπως καί τό
περιεχόμενο τής ανεκδιήγητης σοκολάτας. Βρίσκε
ται δηλαδή στήν διελκυστίνδα τοΰ δίπτυχου πανουρ
γίας—ευρεσιτεχνίας άπό τήν μιά πλευρά καί άναισχυντίας—άδίστακτης αισχροκέρδειας άπό τήν άλλη...
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τούς ληστές τών τραπεζών καί τών καταστημάτων
πωλήσεως πολυτίμων αντικειμένων. "Υστερα άπό
τήν άνάλυσι αυτή έξυπακούεται ότι ό μή καθιερω
μένος έπίσημα όρος τοΰ σιδηροδάκτυλου άφορά κα
κοποιούς τής τάξεως τών έρασιτεχνών. Τούλάχιστον αύτήν τήν έντύπωσι έδωσαν οί άδελφοί Γ. Μ.
καί Α. Μ. αύτοκινητισταί τό έπάγγελμα, οί όποιοι
στήν περιοχή Θεσσαλονίκης έκλεψαν κατά καιρούς
άπό διάφορα έργοτάξια περί τούς 60 τόννους οικο
δομικού σιδήρου. Γιά νά άπαλλαγοΰν κάθε φορά
άπό τά ένοχλητικά αύτά βάρη, φρόντιζαν νά έκποιοΰν τήν λεία τους σέ χαμηλότερη πάντα τιμή συναποκομίζοντας τελικά τό όχι έλαφρό ποσό τών 150.000
δραχμών. Είχαν όμως τήν άτυχία νά έντοπισθοϋν
καί άφοΰ συνελήφθησαν, ώδηγήθησαν «στής φυ
λακής τά σίδερα» πού άν καί μικρού πλάτους καί
ΰψους είναι άσυγκρίτως βαρύτερα άπό έκεΐνα πού
κατά τόννους έκλεβαν...

ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ.......«ΑΛΛΑ»

Στήν άρχή οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας στήν
Θεσσαλονίκη ακόυσαν έναν αλλόκοτο θόρυβο πού
ερχόταν από τά σπλάχνα τοϋ οικήματος λές καί κά
ποιος δονητής είχε βαλθή νά τό ξεθεμελιώση. Σέ
λίγο έμαθαν περί τίνος έπρόκειτο. Στό εσωτερικό
τοϋ ισογείου καί στό ύψος τής σκάλας άνόδου, άναγνώρισαν τόν ένοικο τοϋ δευτέρου ορόφου ελαιοχρω
ματιστή Κ. Π. έτών 21, ό όποιος μέ τό πιό φυσιολο
γικό ύφος τοϋ κόσμου προσπαθούσε νά άνέβη τά
σκαλοπάτια μέ τήν. . . μοτοσυκλέττα του(!). Ό «πα
ράξενος αναβάτης» συνέχισε τό περίεργο αύτό «Μό
το Κρός» μέχρι πού ήρθε ή ’Αστυνομία ή οποία είχε
είδοποιηθή έν τώ μεταξύ. Στήν συνέχεια αντί νά συμμορφωθή μέ τις υποδείξεις πού τοϋ έγιναν, έδημιούρ-

γησε μιά άνευ προηγουμένου κατάστασι. Στό αυτό
φωρο όπου κατέληξε μόλις ακούσε τήν καταδικαστική άπόφασι, χωρίς χρονοτριβή πήρε καί αύτός
τήν. . . δική του. Μέ μιά απότομη κίνησι βρέθηκε
στό πλησιέστερο παράθυρο τής αιθούσης άπό όπου
μέ ένα θεαματικό «βόλ-πλανέ» πού θά τό ζήλευαν οί
καλύτεροι άθληταί των καταδύσεων βρέθηκε στον
δρόμο καί έξαφανίστηκε τρέχοντας. Βέβαια συνελήφθη άλλά μέ όλα αύτά τά καμώματά του όχι μόνο δια
κινδύνευσε τήν σωματική του άκεραιότητα άλλά
έφερε τόν έαυτό του στό έδώλιο τοϋ κατηγορουμένου
άπλώς καί μόνο γιατί ήθελε νά έντυπωσιάση μέ αύτόν τόν έξωφρενικό τρόπο. "Αν θά πή κανείς ότι
επηρεάστηκε άπό τήν ξένη κινηματογραφική έπιτυχία «ό Βιολιστής στήν στέγη» αύτό είναι αύθαίρετο
γιατί σύν τοΐς άλλοις είναι γνωστό ότι κατοικούσε
στόν δεύτερο όροφο τής πολυκατοικίας. ’Εκτός
πιά αν ήθελε νά συνέχιση τό. .. βιολί του μέ προο
ρισμό τό ρετιρέ. Μυστήρια καί άνεξήγητα πράγματα
συμβαίνουν καμμιά φορά μέ πρωταγωνιστάς τούς
συμπαθέστατους κατά τά άλλα νέους μας....

Σύμφωνα μέ τά ποδοσφαιρικά δεδομένα ή Ερα
σιτεχνική κατηγορία Ποδοσφαίρου άποτελεΐται άπό
παίκτες πού δέν άμοίβονται. Οϊ τελευταίοι κατεβαί
νουν στό γήπεδο άπό αγάπη καί θαυμασμό πρός τήν
«στρογγυλή θεά» όπως αποκλειστικά ή μπάλλα τοϋ πο
δοσφαίρου άποκαλεϊται γιατί οί άλλες όπως τοϋ βόλεϋ,
τοϋ μπάσκετ, τοϋ πόλο καί τοϋ τέννις είναι μέν στρογ
γυλές άλλά όχι θεές επειδή γι’ αύτές, επί τοϋ παρόντος
τούλάχιστον, δέν υπάρχει θέσι γιά άνέγερσι αντίστοι
χου βωμοϋ στήν συνείδησι τοϋ εύρύτερου φίλαθλου
κοινοΰ. Στήν άρχή έγινε λόγος γιά τήν αγάπη των
ερασιτεχνών στόν θεσμό τοϋ ποδοσφαίρου. Δέν συ
νέβη τό ίδιο όμως μέ ώρισμένους παίκτες μιας όμάδος τής Ερασιτεχνικής Κατηγορίαςοί όποιοι σέ έναν
πρόσφατο άγώνα στήν Βόρειο 'Ελλάδα, ξέχασαν
τήν στρογγυλή Θεά καί έδημιούργησαν σοβαρά
επεισόδια μέ άποτέλεσμα ένώ τό σκόρ ήταν 0—0
νά είσπράξουν έναν γενναίο μηδενισμό (στρογγυ
λός είναι καί αύτός) άπό τόν διαιτητή. Ό τελευταίος
υπήρξε «ήρως» γιατί βρήκε τό κουράγιο νά σφυρίξη
άπό τό __ κέντρο τοϋ γηπέδου τήν διακοπή τοϋ
άγώνος.Καί μιάπαρένθεσις:Μερικοίδιαιτηταί άπεχθάνονται τήν σέντρα γιατί είναι υποχρεωμένοι νά σφυ
ρίζουν άπό εκεί τό έναρκτήριο λάκτισμα ύστερα
άπό κάθε γκόλ μέ κίνδυνο νά λακτισθοΰν καί οί
ίδιοι όταν είναι άμφισβητούμενο ... Ένώόλα αύτά
συνέβησαν μεταξύ ’Ερασιτεχνών στό γήπεδο Χα
ριλάου τής Θεσσαλονίκης κατά τήν διάρκεια πο
δοσφαιρικού άγώνος μεταξύ επαγγελματικών ομά
δων τής Α' ’Εθνικής Κατηγορίας, καί πάλι ήρθε στό
προσκήνιο ό ’Ερασιτεχνισμός. Αύτήν τήν φορά
οί δράστες δέν ήσαν έπαγγελματίες παίκτες μέ
ερασιτεχνικές τάσεις άλλά δύο Τυνήσιοι παρεπιδημοϋντεςκαίπαρασιτολογοΰντες στήν Θεσσαλονίκη
καί πρωτόπειροι όπως φάνηκε πορτοφολάδες. Συνελήφθησαν τήν ώρα πού ένώ γινόταν πανηγηγυρισμός στήν έξέδρα προσπάθησαν νά άφαιρέσουν
τό πορτοφόλι τοϋ Θεσσαλσνικέως Κ.Ν. Οί ίδιοι
πριν είχαν άφαιρέσει ποσό 17.000 δραχμ. άπό πρα
κτορείο ταξιδίων τής συμπρωτευούσης πού ευτυχώς
βρέθηκε ανέπαφο. Τώρα δέν άπομένει παρά νά
έκτίσουν κάποια ποινή πού θά τούς έπιβληθή καί
πριν έγκαταλείψουν τό Ελληνικό έδαφος νά τούς
μεταφράση ένας γνώστης τής Τυνησιακής γλώσ
σας τήν γνωστή Ελληνική λαϊκή παροιμία πού
άρχίζει μέ τήν έρώτησι : «Ξέρεις νά κλέψης ; __
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JI κατακτά διαρκώς έδαφος καί
' έπηρεάζειδλο καί περισσότε
ρον, την κοινωνικήν, οικονομικήν,
πολιτικήν καί πολιτιστικήν έξέλιξιν
των
ανεπτυγμένων τουριστικώς
Κρατών.
Ή Τουριστική δραστήριο της έχει
λάβει τεράστιον άνάπτυξιν καί ή
τουριστική μ ετ ακίνησις τείνει να
καταστή ατομική ανάγκη δι έκα
στον άνεπτυγμένον ατομον τών οίκονομικώς προηγμένων χωρών.
Ή Τουριστική κίνησις, έφ’ όσον
αί υφιστάμενοι σήμερον πολιτικοοι
κονομικοί συνθήκαι μεταξύ τών
λαών διατηρηθούν εις τό αυτό επί
πεδον, θά ένταθή εις υψηλόν βα
θμόν, τά δε συνεπεία ταύτης προ
βλήματα θά πολλαπλασιασθοΰν εις
τοιοντον βαθμόν, ώστε νά καταστή
άναγκαίον δπως
άναπροσαρμοσθοΰν αί υφιστάμενοι διαδικασίαι
άντιμετωπίσεως αυτών.
3Ε πί διεθνούς επιπέδου, σήμερον
ό Τουρισμός ενρίσκεται υπό κρατι
κόν έλεγχον ή δέ επ’ αυτού πολιτική
ασκείται υπό τών υπευθύνων Κ υ
βερνήσεων.
Εις τήν ’Ελλάδα ή ευθύνη διά
τήν τουριστικήν άνάπτυξιν αυτής
έχει άνατεθή εις τον ’Ελληνικόν
’Οργανισμόν Τουρισμού.
Συμφώνως προς τήν ίσχύουσαν
νομοθεσίαν σκοπός τον Ε .Ο .Τ . είναι
ή όργάνωσις καί ή προαγωγή τού
Τουρισμού έν Έ λλάδι, διά τής
άξιοποιήσεως δλων τών προς τούτο
υφισταμένων δυνατοτήτων τής Χ ώ 
ρας, ώς καί τον συντονισμόν προς
ένιαίαν κατεύθυνσιν τών ενεργειών
πάσης δημοσίας, δημοτικής ή κοι
νοτικής αρχής ή νομικών προσώπων
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή
κοινοφελών ’Οργανισμών, καθώς καί
ιδιωτικών οργανώσεων ή επιχειρή
σεων, άποβλεπουσών εις τήν έξυπηρέτησιν τών κυρίων σκοπών τού
Τουρισμού.
’Ε κ τού ώς άνω σκοπού τού
Ε .Ο .Τ . προκύπτει, δτι οϋτος δρά
προς δύο κατευθύνσεις. Ά φ ’ ενός
μέν αναπτύσσει δραστηριότητα προς
άξιοποίησιν τών υφισταμένων του
ριστικών δυνατοτήτων τής Χώρας,
άφ’ έτέρου δέ επεμβαίνει συντονιστικώς επί πάντων τών λοιπών
φορέων τής δημοσίας καί ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, προς έξασφάλισιν ενι
αίας δράσεως αυτών επί τής χαρασσομένης έκάστοτε τουριστικής πολι
τικής.
Ή ανάγκη τού συντονισμού ανα
κύπτει
έκ τής έκτάσεως τών του376
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ριστικών δραστηριοτήτων και των
πολυπληθών παραγόντων οι όποιοι
επηρεάζουν και επηρεάζονται εκ
τής τουριστικής κινήσεως.
'Η τουριστική όργάνωσις και
προπαρασκευή μιας χώρας προϋ
ποθέτει την κινητοποίησιν όλων
των υπηρεσιών και επαγγελμάτων
τα όποια κατά άμεσον ή έμμεσον
τρόπον επιδρούν επί τής τουριστι
κής προσπάθειας.
' Υπό τον Ε.Ο .Τ. μελετώνται και
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προς
πάσαν κατεύθυνσιν καί καθορίζον
ται αί άναγκαΐαι προϋποθέσεις λει
τουργίας καί άναπτΰξεως τών του
ριστικών επαγγελμάτων.
'Ο έλεγχος καί ή έπίβλεψις τής
εφαρμογής τούτων, ώς καί ή μέρι
μνα διά την έξασφάλισιν τών αναγ
καίων προϋποθέσεων, δεν είναι δυ
νατόν νά έκτελεσθονν υπό τοϋ Ε.Ο. Τ.
ή τουλάχιστον υπό μόνον τον Ε.Ο .Τ.
όστις ώς προκύπτει έκ τοϋ σκοπού
αυτόν καί τής όργανώσεως τών
υπηρεσιών του, είναι επιτελική 'Υ 
πηρεσία, τά δε όργανα αυτόν, δεν
έχουν τήν άναγκαίαν νομοθετικήν
έξουσιοδότησιν προς ασκησιν εκτε
λεστικών έργων.
Προς Ικανοποίησιν τής τοιαύτης
άνάγκης άνεζητήθη όργανον κατάλ
ληλον καί αρμόδιον προς νποβοήθησιν τοϋ Ε .Ο .Τ . εις το έργον του.
'Ως τοιοντον όργανον έπελέγη ή
αστυνομική αρχή τά όργανα τής
όποιας καί εξ έπόψεως άρμοδιότητος, αλλά καί έκ τοιαύτης έξουσιοδοτήσεως έκρίθησαν τά πλέον κα
τάλληλα διά τον σκοπόν αυτόν.
5Ε πί προσθέτως έκρίθη άναγκαΐον
όπως διά τήν καλλιτέραν ασκησιν
τών ειδικών τουριστικών καθηκόν
των δημιονργηθή ειδική 'Υπηρεσία
εντός τών κύκλων τών Σωμάτων
’Ασφαλείας. Προς τον σκοπόν αυτόν
εν έτει 1935 ίδρύθη ή Διεύθυνσις
Τουριστικής ’Αστυνομίας ή οποία
άπετελέσθη εξ οργάνων τής Χωρο
φυλακής καί τής ’Αστυνομίας τών
Πόλεων καί με συμμετοχήν καί
τοιοντων τοϋ Λιμενικού Σώματος.
Ή 'Υπηρεσία αϋτη έπανδρωθεΐσα διά καταλλήλων άνδρών απο
κλειστικόν σκοπόν εΐχεν τήν ύποβοήθησιν τοϋ Ε.Ο .Τ. εις τό έργον
του καί τήν έκτέλεσιν τών διά δια
φόρων νόμων τοϋ Κράτους άνατιθεμένων εις αυτόν αρμοδιοτήτων.
Σήμερον α'ι 'Υπηρεσίαι Τουρι
στικής ’Αστυνομίας, διαλυθείσης τής
κοινής Δ ιευθύνσεως, άνι)κουν εις τά
αντίστοιχα Σώματα Χωροφυλακής
καί ’Αστυνομίας Πόλεων καί ασκούν

Ή συμβολή τών άνδρών τών Τουριστικών 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής είναι
αποφασιστικής σημασίας διά τήν άνάπτυξιν τόσον τοϋ έσωτερικοΟ, όσον καί τοϋ
έξωτερικοΰ Τουρισμού τής Χώρας.
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αρμοδιότητας των εντός τής
εδαφικής δικαιοδοσίας έκατέρου των
Σωμάτων.
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής δια
θέτει σήμερον (6 3 ) εν αννόλα)
τοιαύτας Υ πηρεσίας, αί δποίαι είναι
κατεσπαρμέναι άνά την περιφέρειαν
τής Χωροφυλακής και καλύπτουν
τούς κνριωτέρους τουριστικούς τό
πους.
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής προς
καλυτέραν ασκησιν τών αρμοδιο
τήτων αυτών, καταβάλλει εξαιρε
τικήν προσπάθειαν διά την έπάνδρωσιν τών Υ πηρεσιώ ν Τουρισμού
διά καταλλήλων οργάνων εξ έπόψεως ήθους, χαρακτήρος, παραστάσεως και άφοσιώσεως προς τό
καθήκον, γνώσεως τουλάχιστον μιας
ξένης γλώσσης και ειδικής μετεκπαιδεύσεως επί θεμάτων τουρισμού.
Βεβαίως, λόγω έντάσεως τής
τουριστικής κινήσεως, απαιτείται
περαιτέρω άνάπτυξις τών ' Υπηρε
σιών Τουρισμού και 6 εφοδιασμός
αυτών διά τών αναγκαίων μέσων
προς καλυτέραν έκτέλεσιν τής απο
στολής των.
Είναι όμως άναμφισβήτητον ότι
αϋται και υπό τάς σημερινάς συνθήκας άνταποκρίνονται εις τά καθήκοντά των καί προσφέρουν υπη
ρεσίας άνεκτιμήτου αξίας εις τόν
Τουρισμόν τής Χώρας. Τά όργανα

τά ς
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Γλωσσομαθής Χωροφύλαξ τής Τουριστικής ’Αστυνομίας ξεναγεί αλλοδαπούς
τουρίστας εις τόν άρχαΐον χώρον των Δελφών.

τής Τουριστικής ’Αστυνομίας χάρις
εις την μεθοδικότητα τών ενεργειών
των, τής εύγενείας ή όποια τά δια
κρίνει καί τό εκδηλον ενδιαφέρον
το)ν προς τούς Ιδιωτικούς φορείς
τής τουριστικής άναπτύξεως τής
Χώρας, έχουν κερδίσει την εμπι
στοσύνην τού κοινού. Παραλλήλως
αποτελούν διά τούς τουρίστας τούς
πιστούς, ειλικρινείς, ανιδιοτελείς καί
προθύμους διά πάσαν έξυπηρέτησιν
φίλους. Α ί νπηρεσίαι τής Τουριστι
κής ’Αστυνομίας, είναι τά πλέον φι
λόξενα «στέκια» τών τουριστών, εις
τά όποια ούτοι ευρίσκουν κάθε έξυπηρέτησιν καί περιποίησιν, γνωρίζοντες οϋτω την πραγματικήν έν
νοιαν τής 'Ελληνικής φιλοξενίας.
Α ί εκδηλώσεις τών τουριστών, 'Ε λ 
λήνων καί ξένων διά τάς υπηρεσίας
καί τούς ανδρας τής Τουριστικής
Α στυνομίας είναι πράγματι συγκι
νητικοί.
’Εκτός όμως τών ειδικών αυτών
'Υπηρεσιών, τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής συμβάλλει εις τήν επιτυ
χίαν τής τουριστικής προσπάθειας
καί δι ετέρων υπηρεσιών του καί
δεν είναι υπερβολή νά είπωμεν ότι
τό σύνολον αυτών, αποτελούν σοβα
ρούς συντελεστάς εις τήν έξασφά-

λισιν τών αναγκαίων προϋποθέσεων
τής τουριστικής άναπτύξεως.
Τούτο είναι απόρροια τών εκτε
ταμένων Αρμοδιοτήτων διά τών ό
ποιων έχει έπιφορτισθή τό Σώμα
τής Χωροφυλακής καί τής έπιδράσεως αυτών επί τών ώς ανω προϋ
ποθέσεων.
Οϋτω διά τών υπηρεσιών τού
Σώματος εξασφαλίζονται αί κατω
τέρω απαραίτητοι προϋποθέσεις διά
τήν Τουριστικήν άνάπτυξιν:
Διασφαλίζεται ή αναγκαία τάξις
καί ασφάλεια, διαμονής καί όιακινήσεως τών τουριστών, επιβάλλεται άγορανομική τάξις καί διατηρείται ό
τιμάριθμος εις επιθυμητά επίπεδα,
ασκείται με ευγένειαν καί ταχύτητα
ό έλεγχος τών εισερχομένων καί έξερχομένων εκ τής Χώρας, παρέχεται
προς αυτούς πάσα πληροφορία καί
διευκόλυνσις σχετικώς με τό ίσχύον
νομικόν καθεστώς διαμονής καί διακινήσεως τούτων εις τήν 'Ελλάδα,
παρέχεται προς αυτούς πάσα συνδρο
μή εις περίπτωσιν ατυχήματος ή δη
μιουργίας έτέρας ανάγκης καί γενι
κώς οι άνδρες τής Χωροφυλακής δια
σκορπισμένοι έφ’ ολοκλήρου τού 'Ε λ 
ληνικού χώρου είναι πάντοτε καθ’ δ
λον τό 24ωρον έτοιμοι νά προσφέρου

προς αυτούς πάσαν βοήθειαν ύπείκοτες εις την θείαν επιταγήν τής φιλο
ξενίας.
Το Σώμα τής Χωροφυλακής εχον
άπόλυτον συνείδησιν τής σοβαράς α
ποστολής τον και έπ'ι τον τομέως τού
τον έχει εισαγάγει τά θέματα τοϋ
τουρισμού ώς κύριον μάθημα εις
δλονς τους κύκλους έκπαιδεύσεως
τών Σχολών αυτού, προς δέ λειτουρ
γ ε ί κατ έτος Σχολή δι ’Α ξιω ματι
κούς και δι ' Οπλίτας κεχωρισμένως
δπου διδάσκονται ξέναι γλώσσαι.
Πέραν αυτού κατά τά τελευταία έτη
λειτουργούν ταχύρρυθμα σεμινάρια
ξένων γλωσσών, εις διαφόρους πόλεις
τής Χώρας μέ σκοπόν δπως καί έτεραι Ύ πηρεσίαι, ώς είναι ή Τροχαία,
αί Ύ πηρεσίαι ’Αλλοδαπών κ.λ.π.,έμπλουτισθούν μέ περισσοτέρους γλω σ
σομαθείς άνδρας, προς καλντέραν έ,

ξνπηρέτησιν τού Τουρισμού καί άντιμετώπισιν τών συνεπεία τούτον δη
μιουργού μέ^νων προβλημάτων.
Εις τον τομέα τής καταβαλλομένης
προσπάθειας, προς δημιουργίαν τής
αναγκαίας τουριστικής συνειδήσεως,
μεταξύ τών άσχολουμένων μέ τουρι
στικά ή παρεμφερή επαγγέλματα α
τόμων, ή Χωροφυλακή ενεργεί ποικιλοτρόπως. ’Εντός τού κύκλου εφαρ
μογής τών σχετικών νομικών διατά
ξεων τονίζεται ιδιαιτέρως υπό τών
οργάνων αυτής ή σημασία τού Του
ρισμού διά τήν Χώραν μας καί καθο
δηγούνται οι διάφοροι έπαγγελματίαι προς προσαρμογήν τής συμπερι
φοράς των, προς τάς άρχάς τάς ο
ποίας επιβάλλει δ Τουρισμός.
Μέ πρωτοβουλίαν τών 'Υπηρεσιών
Χωροφυλακής όργανοϋνται συγκεν
τρώσεις έπαγγελματιών προς ένημέ-

Μέ περισσήν εύγένειαν καί διακριτικότητα Χωροφύλακες τής Τουριστικής
Αστυνομίας ξεναγούν έπισκέπτας εις άρχαιολογικούς χώρους.

ρωσιν αυτών επί τών ύποχρεώσεών
των, διά τήν επιτυχή άνάπτυξιν τού
Τουρισμού εις τήν περιφέρειάν των.
Εις όργανούμενα σεμινάρια έπαγ
γελματιών υπό ετέρων Υ πηρεσιώ ν
έμπειροι'Αξιωματικοί τής Χωροφυ
λακής, χρησιμοποιούνται κατά κανό
να ώς όμιληταί, δχι μόνον επί θεμά
των τής στενής άρμοδιότητός των,
αλλά καί επί γενικωτέρων τοιούτων,
όργανώσεως καί άναπτύξεως τοϋ
Τουρισμού.
’Ε πί τή βάσει τών σημερινών δε
δομένων καί τών διαγραφομένων τά
σεων οικονομικής καί κοινωνικής ά
ναπτύξεως τής Χώρας μας, ό Του
ρισμός θά άποτελέση καί εις τό μ έλ
λον σοβαρόν αναπτυξιακόν αξωνα.
Διά τής έκπονηθείσης μελέτης οικο
νομικής άναπτύξεως κατά τήν 15ετιαν 1973—1987 τό τουριστικόν πρό
γραμμα προβλέπεται λίαν έκτεταμένον. Προς κατανόησιν τής τοιαύτης
έκτάσεως άναφέρομεν τά κατωτέρω
στοιχεία :
Ε πενδύσεις εις τουριστικά έργα
160.000 εκατομμύρια δραχμαί.
Αϋξησις τών μέσων διαμονής εις
1.000.000 κλίνας.
Αϋξησις τοϋ τουριστικού πλήθους
έκ τοϋ εξωτερικού εις 12—13 εκατομ
μύρια άτομα.
Οί άνωτέρω άριθμοί είναι ενδει
κτικοί τών δραστηριοτήτων, αί όποϊαι θά άναπτυχθοϋν εις τον Τουρι
στικόν τομέα κατά τήν έρχομένην δε
καπενταετίαν καί κατά συνέπειαν καί
τών ευθυνών αί όποϊαι άνακύπτουν
διά τούς επί μέρους φορείς προς άντιμετώ πισιν τών πολυπληθών προ
βλημάτων.
'Η Χωροφυλακή χάρις, εις τήν
διάρθρωσιν τών Υ πηρεσιώ ν της, εις
τήν ειδικήν έκπαίδευσιν τών οργά
νων της, εις τον νομικόν καί υλικόν
εξοπλισμόν αυτών καί τήν πειθαρχιμένην δράσιν της, θά παραμείνη καί
εις το μέλλον τό βασικόν δργανον τοϋ
Τουρισμού, προς εφαρμογήν τοϋ προ
γράμματος αυτού.
Κατόπιν τών άνωτέρω, προκύπτει
η ανάγκη δπως παρασχεθούν εις τό
Σώμα τά άναγκαϊα μέσα διά τήν
προγραμματισμένην άνάπτυξιν καί
ένίσχυσιν τών ειδικών του Υ π η ρ ε 
σιών, επ’ ώφελεία τοϋ Τουρισμού καί
τής άναπτύξεως τής Χώρας γενικώτερον. Φρονοϋμεν ότι ή πρωτοβου
λία άνήκει εις τον Ε .Ο .Τ ., δστις φέ
ρει έναντι τής Κυβερνήσεως καί τήν
ευθύνην τής επιτυχούς εφαρμογής
τής τουριστικής πολιτικής. Τό Σώμα
τής Χωρ]κής, δπως πάντα είναι
έτοιμον νά άξιοποιήση τά χορηγούμε
να μέσα κατά τον καλλίτερον τρόπον.
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτός ό χαρακτηρισμός ίσως νά ταιριάζη περισσότερο σέ μιά
κατηγορία κακοποιών πού άναπτύσσει μεγάλη δραστηριό
τητα τούς θερινούς κυρίως μήνες. Μέ αύτό δέν σημαίνει ότι
τις άλλες έποχές τοΰ χρόνου παραμένουν άπρακτοι. Έ τσι έάν
τό καλοκαίρι είναι γιά τόν ύπόλοιπο κόσμο περίοδος διακο
πών καί αναψυχής, γι’ αύτούς αντίθετα είναι έποχή «ύπεραπασχολήσεως». Δρουν μέ έναν τρόπο πού άν δέν ξεπερνάει
τουλάχιστον έγγίζει άπόλυτα τά όρια τής θρασύτητος. Τά θύ
ματά τους είναι άνύποπτοι άστοί πού βασικά μπορούμε νάτούς
κατατάξωμε σέ τέσσερεις κατηγορίες. Στήν πρώτη άνήκουν
έκεΐνοι πού παραθερίζουν οίκογενειακώς σέ κάποιο άπομεμακρυσμένο σημείο τής έπαρχίας. Περί αύτού οί κακοποιοί
φροντίζουν νά είναι πάντα ένήμεροι μέ κάθε δυνατή λεπτομέ
ρεια. Γιά νά βεβαιωθούν άπόλυτα ότι τό υποψήφιο θύμα απου
σιάζει όπωσδήποτε βομβαρδίζουν τό τηλέφωνο τοΰ σπιτιού—
προτιμούν τις άπόμερες μονοκατοικίες—μέ άπανωτά τηλεφω
νήματα γιά ένα διάστημα. Καί έπειδή οΐ τηλεφωνικές συσκευές
όταν δέν βρίσκεται κάποιο χέρι νά σηκώση τό άκουστικό άρκοΰνται μόνο νά κουδουνίζουν άσταμάτητα, μέ αύτόν τόν τρόπο
γίνονται άκούσιοι ή γιά τήν ακρίβεια μηχανικοί συνεργοί τών
κακοποιών. Έ τσι οί τελευταίοι βρίσκουν τήν εύκαιρία νά
δράσουν άνενόχλητοι. Ώρισμένες φορές γιά νά είναι περισσό
τερο «φυσικοί» δέν διστάζουν νά περάσουν άπό τήν κυρία είσο
δο μέ κάποιο άντικλεΐδι πού σκάρωσαν βιαστικά. Φυσικά μέ
τόν ίδιο τρόπο άπέρχονται καί στήν συνέχεια έξαφανίζονται.
Εις τά χρονικά τού Σώματος έχει μείνει χαρακτηριστική ή
περίπτωσι δύο κακοποιών οί όποιοι έκμεταλλευόμενοι τήν
άπουσία τού Ιδιοκτήτου μιάς βίλλας ’Αθηναϊκού Προαστίου,
έγκατεστάθηκαν σ ’ αύτήν καί παρίσταναν τούς Ιδιοκτήτες.
Είχαν μάλιστα καί τό θράσος νά άναγγείλουν τήν ένοικίασί
της είσπράττοντας άπό τούς ένδιαφερομένους υψηλές προκα
ταβολές. Φυσικά συνελήφθησαν αφού όμως είχαν έν τ φ μετα
ξύ λεηλατήσει τήν ξένη κατοικία καί σπαταλήσει μέρος άπό
τά χρήματα. Στήν δεύτερη κατηγορία άνήκουν έπίσης άστοί
πού έχουν τήν συνήθεια νά κοιμούνται τό καλοκαίρι μέάνοιχτά παράθυρα, ή άπουσιάζουν σέ νυχτερινή έξοδο χωρίς νά
βεβαιωθούν προηγουμένως έάν τά πάντα στό όλομόναχο σπίτι
είναι άσφαλισμένα. Στήν πρώτη περίπτωσι έάν αυτός πού κοι
μάται έχει τήν συνήθεια νά ροχαλίζη, τότε τά πράγματα γίνον
ται άπλούστερα. ’Από αυτό ό νυχτερινός «ποντικός» συμπε
ραίνει ότι άφοΰ τό ροχαλητό δέν ξυπνάει τούς παρακοιμώ
μενους κατά πολύ περισσότερο ή δική του άθόρυβη παρουσία
καί έξερεύνησι στό έσωτερικό τοΰ σπιτιού δέν θά γίνη άντιληπτή. Στήν τρίτη κατηγορία άνήκουν οί συνωστιζόμενοι
έπιβάτες στις άφετηρίες καί τό έσωτερικό τών λεωφορείων.
Επειδή συμβαίνει ή καλοκαιρινή άμφίεσι νά μήν καλύπτει
άποτελεσματικά τό πορτοφόλι, όσοι άπό τούς έπιβάτες συμ
βαίνει νά έχουν δίπλα τους τόν κακοποιό κινδυνεύουν νά μεί
νουν μέ έλάχιστα κέρματα στήν τσέπη. Φυσικά στους ίδιους
χώρους έξερεύνησι ύφίστανται καί οί τσάντες τοΰ άσθενοΰς
φύλου, όταν μάλιστα δέν άσφαλίζουν καλά ή έκ κατασκευής
έχουν άκάλυπτο άνοιγμα. Τέλος στήν τετάρτη καί τελευταία
κατηγορία άνήκουν έκεΐνοι πού έχουν τήν άτυχία νά γίνουν
στόχοι άπό τούς «ποντικούς» τών πλάζ καί μάλιστα όταν άφήνουν τά αύτοκίνητα άνασφάλιστα ή άπολαμβάνουν μεμονω
μένοι τό μπάνιο τους σέ άπόμερες άκτές. Αύτά είναι σέ γενικές
γραμμές τά πορτραϊτα τών έποχιακών αύτών κακοποιών. Γ ιά τήν
σύλληψί τους ή Χωροφυλακή δίνει όλόκληρες- μάχες. Σ’ αύτές είναι εύπρόσδεκτος όποιοσδήποτε. ’Αρκεί νά διαθέτη ύπομονή, παρατηρητικότητα καί προνοητικότητα ειδοποιώντας
συγχρόνως τό πλησιέστερο ’Αστυνομικό Τμήμα γιά κάθε
παρατεταμένη άπουσία του άπό τό σπίτι του καθώς καί γιά
κάθε ύποπτη παρουσία στόν δρόμο, τήν πλάζ ή κάποια άπόμερη
γειτονιά πριν ό κακοποιός άναμιχθή στό άνώνυμο πλήθος.
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’Αρκετά έχουν γραφή καί πολλά περισσότερα λεχθή γιά
τήν άνάγκη προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος. "Υστέρα
άπό αύτό, είναι εύλογο νά άναρωτηθή ό άναγνώστης κατά
πόσον ή μικρή αύτή στήλη έχει τήν δυνατότητα νά έξαντλήση
τό τεράστιο σέ σημασία καί πολυσυζητημένο αύτό θέμα.
’Ασφαλώς ένα τέτοιο έγχείρημα θά ήταν όπωσδήποτε έλαττωματικό άν όχι άκατόρθωτο. Δέν πρόκειται έπομένως νά παρου
σιάσομε τό θέμα σ ’ όλη του τήν έκτασι, άλλά άντίθετα τήν
έκτασι πού μπορούν νά πάρουν, ιδιαίτερα αύτούς τούς μήνες,
ώρισμένες παραλείψεις μας πού ώστόσο είναι δυνατόν ν ά ....
παραλειφθοΰν καί μάλιστα χωρίς καμμιά άπολύτως προσπά
θεια. Έ τσι, γιά νά άνταποκριθοΰμε άλλωστε καί στις προαναφερόμενες διευκρινήσεις, θά άναφερθοΰμε μόνο στό θέμα
τής ρυπάνσεως τών άκτών καί γενικώτερα τοΰ έξοχικοΰ χώρου
πού τό καλοκαίρι, περισσότερο άπό κάθε άλλη έποχή, φιλο
ξενεί χιλιάδες έπισκέπτες. Αύτήν τήν έποχή, όλοι οί δρόιιοι

όδηγοΰν μακρυά άπό τήν υψηλή θερμοκρασία καί τούς θο
ρύβους τών πόλεων μέ έπίκεντρο τερματισμού τούς χώρους
πού περιβάλλονται άπό τό ύγρό στοιχείο. Χιλιάδες άνθρωποι
μέ κάθε μεταφορικό μέσο ξεχύνονται στις άκρογιαλιές άναζητώντας μιά περισσότερο ήσυχη καί «καθαρή» άμμουδιά.
Ή δεύτερη προσωνυμία δέν έχει καμμιά όξύμωρη καί μεταφο
ρική σημασία. Ή ρύπανσι τών άκτών είναι δυστυχώς μιά
όχι σπάνια πραγματικότης πού δημιουργούν άπερίσκεπτα
πάντα οί έλάχιστοι σέ βάρος τών πολλών. Μέ αύτό δέν ση
μαίνει ότι οί τελευταίοι άνήκουν μονίμως «εις τήν άντιπέραν
όχθην» γιατί ώρισμένες φορές—τί περίεργο άλήθεια—συμ
βαίνει νά δημιουργούν οί ίδιοι ρυπάνσεις σέ άμφίβια κλίμακα
καί έτσι νά έξωθοΰν «έαυτούς καί άλλήλους» στήν φυγή γιά
νέες Ιδεώδεις έξερευνήσεις καί οΰτω καθεξής. Βεβαίως οί
Ε λληνικές άκτές φημίζονται γιά τήν φυσική τους καθαριότητα
άλλά αύτό δέν άρκεϊ. Φυσική καθαριότητα καί αισθητική
διαθέτει καί ένα καινούργιο πάρκο πριν παραδοθή στήν κυ
κλοφορία τών περιπατητών. Μέ αύτό όμως δέν σημαίνει
ότι θά παραμείνη σ’ αυτή τήν κατάστασι άν δέν τό σεβασθοΰν
αύτοί πού τό άπολαμβάνουν έστω καί άν διαθέτη δεκάδες
καλάθους άχρήστων. Ά λ λ ά σ ’ ένα πάρκο καί όποιονδήποτε
κοινόχρηστο άστικό χώρο ή εύταξία καί ή καθαριότης είναι
δυνατόν λόγο) στενότητος νά έξασφαλισθοΰν. Δέν μπορεί
όμως νά συμβή τό ίδιο μέ τούς έκτεταμένους έξοχικούς χώρους
πού καλύπτουν έκατοντάδες τετραγωνικά χιλόμετρα σ’ όλόκληρη τήν χώρα. Εκτός άπό τά πολυσύχναστα θέρετρα πού
καί έκεΐ δημιουργοΰνται προβλήματα, άλλού είναι άδύνατη
ή παρουσία μονίμων συνεργείων καθαριότητος. Ά λ λ ά καί
νά ύπήρχε αύτή ή ευχέρεια, ειδικά γιά τις άκτές, τό θέμα θά
έξακολουθοΰσε νά είναι έξαιρετικά ιδιόρρυθμο καί λεπτό.

Παλαιοτέρα έξόρμησι άνδρών τής Χωροφυλακής μέ μαθητάς
Γυμνασίου διά τήν καθαριότητα των ακτών
Γιατί έκεΐ ή ρύπανσι δέν γίνεται μόνο στήν ξηρά, αλλά καί
στην θάλασσα άπό άπορρίμματα πού άναλόγως ειδικού βά
ρους καταποντίζοντας αίωρούνται ή έπιπλέουν........ Πώς
μπορεί νά άντιμετωπισθή ή κατάστασις; Αύτό είναι κάτι
παραπάνω άπό εύκολο: Ό π ου ύπάρχουν ώργανωμένα θέρετρα
τά πράγματα είναι άπλούστατα. Ό που δέν υπάρχουν, τά
ύπολείμματα άπό ένα ύπαίθριο εξοχικό γεύμα καθώς καί οί
διαβασμένες εφημερίδες καί περιοδικά, ύστερα άπό προσε
κτική συσκευασία—ζοϋμε στήν έποχή τών πλαστικών κατα
σκευασμάτων—νά έπιστρέφωνται στό σπίτι γιά νά καταλήξουν
έκεΐ πού καταλήγουν τά καθημερινά άπορρίμματα. Δέν θά
άποτελέσουν πρόσθετο βάρος. ’Αρκεί νά συγκρίνη κανείς τήν
βαρύτητα καί χωρητικότητα μιας έκδρομικής τσάντας κατά τό
ξεκίνημα γιά τήν θάλασσα ή τό βουνό καί τήν έπιστροφή....
Πρέπει κάποτε νά γίνη κοινή συνείδησι ότι ή θάλασσα όπως
καί κάθε έξοχική περιοχή, είναι μιά φυσική προέκτασι τού
οικιακού χώρου. Δέν είναι δύσκολο νά άφομοιώση κανείς
αύτό. ’Αρκεί μόνο νά ταυτίζη κάθε φορά τήν μπανιέρα τού
σπιτιού του μέ όποιονδήποτε θαλασσινό όρμο καί τά λουλού
δια πού καλλιεργεί στις γλάστρες ή τόν κήπο του μέ όλους
τούς κοινόχρηστους έξοχικούς καί μή τόπους.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Η ΠΡΩΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Είναι άλήθεια ότι τά μέτρα γιά τήν πρόληψι τών πυρκαϊών
δέν πρέπει νά είναι άποκλειστική ύπόθεσι τού καλοκαιριού,
άφοΰ ό κίνδυνος πάντα υπάρχει όσο θά ύπάρχουν φλόγα
φωτιάς, εύφλεκτες ύλες καί άπρόσεκτοι άνθρωποι. Συμβαίνει
όμως αυτήν τήν έποχή νά πολλαπλασιάζωνται οί πιθανότητες
έκρήξεως μιας πυρκαϊάς όπότε τό όλο θέμα είναι όπως θά
έλεγε κανείς φλέγον ή καλύτερα στήν πρώτη καί άμετακίνητη
γραμμή τού ένδιαφέροντος. ’Ανέκαθεν ή φωτιά ύπήρξε τό
σύμβολο τής θαλπωρής καί τής δημιουργίας, άλλά καί τής
καταστροφής μαζί. Πραγματικά ιδιόρρυθμη ένέργεια. Μέ
αύτήν, όπως παρατήρησε ένας έρευνητής, ρευστοποιεΐται
ένα μέταλλο ένώ ταύτόχρονα ισχυροποιείται άπό τήν κατάστασι τού πηλού ένα κεραμεικό κατασκεύασμα. Ή Ελληνική
Μυθολογία γιά νά τονίση τις τρομακτικές της ικανότητες τήν
τοποθέτησε άρχικά στά χέρια τού Δία καί στήν συνέχεια τού
Προμηθέα καί τής Πανδώρας πού τήν μετέδωσαν στούςάνθρώπους καί τιμωρήθηκαν σκληρά γι’ αύτό μέ έκτελεστικό όργα
νο τόν "Ηφαιστο. "Αν ή φωτιά άπό τήν πλευρά τών καταστρο
φικών της άποτελεσμάτων ύπήρξε πριν άπό δεκάδες αιώνες ό

ύπ’ άριθ. 1 κίνδυνος γιά τόν άνθρωπο, ο ήμερα ή άπειλή αύτή
Αναμφισβήτητα έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. ’Αρ
κεί νά σημειωθή ότι σήμερα οί εύφλεκτες ύλεςσέ στερεή, ύγρή
ή άεριώδη κατάστασι είναι άναρρίθμητες ένώ τά περισσότερα
άντικείμενα ή μέσα πού χρησιμοποιούμε είναι γιά τήν φωτιά
μιά έξαιρετικά εΰπεπτη τροφή. Πολλές είναι οί αιτίες πού
μπορούν νά προκαλέσουν μιά πυρκαϊά αύτήν ιδιαίτερα τήν
έποχή. Κάθε χρόνο τούς θερινούς μήνες δεκάδες χιλιάδες δασι
κές άλλά καί συνορευόμενες δενδροφυτευμένες έκτάσεις μετατρέπονται σέ μιά άτελείωτη σειρά άπό μισοκαμμένα καυσό
ξυλα μέ άνυπολόγιστες ζημίες στήν ’Εθνική Οικονομία. Τό
Αξιοσημείωτο είναι ότι οί Βιβλικές αυτές καταστροφές προέρ
χονται συνήθως άπό μιά άπερισκεψία τής στιγμής. Οί περι
πτώσεις έπί παραδείγματι τού άναμμένου τσιγάρου πού άσυλλόγιστα έξακοντίζεται σέ κάθε κατεύθυνσι καθώς καί τής φωτι
άς πού άναψε κάποιος γιά άποψίλωσι ή όποιονδήποτε άλλο λό
γο στις παρυφές ένός δάσους, είναι οι συνηθέστερες. Ό λ ο ι
γενικά οί Ακούσιοι έμπρησταί διαβεβαιώνουν πάντα μέ ψυ
χική συντριβή πώς δέν μπορούσαν ποτέ νά διανοηθοΰν ότι
ύπήρχε περίπτωσι νά καταστρέψουν χιλιάδες στρέμματα άπό
προσοδοφόρες έκτάσεις. Καί όμως όταν άγνοοΰνται ή δέν χρησι
μοποιούνται σωστά διάφορα μέσα πυρασφαλείας, γιά νά φθάση
ή καταστροφή άρκεϊ ένα μικρό λάθος τής σ τιγμ ή ς.. . ’Εκείνο
όμως πού γιά νά γίνη, χρειάζονται χρόνια, είναι ένα καινούρ
γιο δάσος όμοιο μέ έκεΐνο πού χάθηκε μέσα σέ λίγα λεπτά τής
ώρας. . .

Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

« ........ Πάσα πόλις καί κώμη τού Κράτους δέον νά διαρρυθμίζηται καί νά άναπτύσσηται βάσει ώρισμένου έγκεκριμένου
σχεδίου έξασφαλίζοντος τήν θεραπείαν τών προβλεπομένων
αύτής άναγκών κατά τάς ύπό τής ύγιεινής, τής Ασφαλείας,
τής οικονομίας καί τής αισθητικής έπιβαλλομένους όρους .Λ .»
Αύτά ώριζε πριν άπό πενήντα χρόνια τό πρώτο άρθρο τού
Νομοθετικού διατάγματος τής 17—7]16-8-1923 «περί σχεδίου
πόλεως, κωμών καί συνοικισμών τού Κράτους καί οικοδομής
αυτών». ’Από τότε, μέ βάσι τό νομοθέτημα αύτό, δεκάδες άλλα
μαζί μέ έκατοντάδες ύπουργικές άποφάσεις προσπαθούσαν
νά ρυθμίσουν τήν άρρυθμία καί τήν δυσκαμψία άπό άσάφειες,
άτέλειες ή Αντιφάσεις τού νομοθετικού αύτοΰ κυκεώνα πού
μέ τήν πάροδο τού χρόνου γινόταν περισσότερο ύπερτροφικός
καί δύσχρηστος γενικά. Ά π ό τό άλλο μέρος, ή ραγδαία τε
χνολογική έξέλιξις καί ό οικοδομικός όργασμός πού σημειώ
νεται τά τελευταία χρόνια, όπως θά έλεγε κανείς, έδημιούργησε
τήν άνάγκη τής άναμορφώσεως έκ θεμελίων ένός νομοθετικού
οικοδομήματος «πεπαλαιωμένου» άπό τις άλεπάλληλες «έπισκευές»—τροποποιήσεις. "Ετσι κάτω άπό τις συνθήκες αύτές
γεννήθηκε ό νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ίΝ.Δ.8]73)
πού ισχύει άπό 9 ’Ιουνίου. Άποτελεΐται άπό 130 άρθρα πού
καινοτομοΰν γιατί περιέχουν διατάξεις άνταποκρινόμενες
στις σύγχρονες Απαιτήσεις καί τις μελλοντικές έξελίξεις.
Περιπτώσεις πού είχαν πριν σχέσιμέ Αντιαισθητικά Αναφορικά
μέ τόν ύπόλοιπο χώρο κτίσματα. Ακαλαίσθητες φωτεινές
καί μή έπιγραφές, διάσπαρτες κεραίες τηλεοράσεως, έλαττωματικές έγκαταστάσεις Ασανσέρ, περιορισμό τών διαστάσεων
κοινοχρήστων καί βοηθητικών χώρων, Αποκλεισμό δρόμων
καί δρομίσκων άπό πολυώροφα τσιμεντένια μεγαθήρια,
οίκοδόμησι καί τού έλαχίστου Ακαλύπτου χώρου καθώς καί
τόν άγώνα ταχύτητος γιά τό ποιος θά ύπερυψώση πρώτος ένα
ισόγειο γιά νά κρύψη τόν ήλιο καί τήν θέα άπό τόν διπλανό του,
καί ενα σωρό άλλα προβλήματα τού χθές, Αντιμετωπίζονται
σήμερα μέ έπιτυχία. Ή λιος, φώς, άέρας, ήσυχία, άσφάλεια,
άνεσις καί ύγιεινή γιά τούς ένοικους είναι τά βασικά συνθή
ματα τού νέου Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Ά λ λ ά τά
μεγάλα πλεονεκτήματά του δέν είναι δυνατόν νά Αναλυθούν
σ ’ αύτήν τήν περιωρισμένη στήλη. Επιγραμματικά όμως
μπορούμε νά καταλήξωμε ότι ή τάσι πού παρατηρείται στον
σύγχρονο άνθρωπο νά άπολαμβάνη άνετο καί εύχάριστο χώρο
διαβιώσεως, ικανοποιείται Απόλυτα μέ τις διατάξεις τού νέου
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
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τών τών σχετικών μέ τήν προστα
σίαν τοΰ θύματος διατάξεων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
'Η πρώτη έκδήλωσις εύθύς μετά
τό οίοδήποτε τροχαΐον άτύχημα, εί
ναι ή ύποχρέωσις τοΰ όδηγοΟ δπως
σταθμεύση άμέσως, ΐνα παράσχη
τήν άναγκαίαν βοήθειαν καί συμπαράστασιν εις τούς παθόντας, ώς
καί πληροφορίας είς τάς ’Αστυνο
μικής Άρχάς.
Στοιχειώδες άνθρωπιστικόν κα
θήκον, έπιβάλλει είς πάντα όδηγόν
τροχοφόρου, δπως άνεξαρτήτως
τής ύπαιτιότητός του διά τό έπισυμβάν άτύχημα, σταθμεύση άμέ
σως μετά τό άτύχημα καί παράσχη
τήν άναγκαίαν βοήθειαν καί συμπαράστασιν είς τά ύπό τοΰ όχήματός
του παθόντα πρόσωπα, μερίμνων
δπως διά τοΰ προσφορωτέρου καί
ταχυτέρου μέσου,μεταφερθή ό τραυματισθείς (παθών) άμέσως πρός
παροχήν πρώτων βοηθειών (εις
τούς Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών)
δπου λειτουργούν τοιοΰτοι—ή είς
τό πλησιέστερον Φαρμακεϊον ή
Κλινικήν ή Νοσοκομεΐον.
Ή πρός τόν συνάνθρωπόν μας
υποχρέωσις πρός παροχήν βοή
θειας, δέν έπιτάσσεται μόνον έκ
λόγων φιλανθρωπείας καί ιδιαιτέ
ρου ήθικοΰ καθήκοντος, άλλ’ έπιβάλλεται καί ύπό τοΰ Νόμου, άπειλουμένων Ποινικών καί Διοικητι
κών κυρώσεων κατά τών παραβα
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Βασικώς σήμερον τό θέμα τοΰτο
ρυθμίζεται ύπό τής διατάξεως τοΰ
άρθρου 111 Ν. Δ. 4233)1962 περί
Κώδικος Όδικής Κυκλοφορίας.
Κατά τό άρθρον 111 τοΰ Κ.Ο.Κ.
1. «Ό όδηγός κατά παν άτύχημα
έκ τοΰ ύπό τήν όδήγησίν του όχήματος, ύποχρεοΰται νά σταθμεύση
άμέσως, ΐνα παρέχη τήν άναγκαίαν
βοήθειαν καί συμπαράστασιν είς
τούς παθόντας, ώς καί πληροφο
ρίας είς τάς ’Αστυνομικός Άρχάς».
2. «Ό παραβαίνων τάς διατάξεις
τής προηγουμένης παραγράφου, τι
μωρείται διά φυλακίσεως μέχρι
τριών έτών. Ό όδηγός, δέν άπαλλάσσεται τής ποινής έν ταϊς περιπτώσεσι τών άρθρων 25 καί 32 τοΰ
Ποινικοΰ Κώδικος, άν παραλείπη
νά άναγγέλη τό άτύχημα είς τάς
’Αστυνομικός Άρχάς».
3. «Αί διατάξεις τών άρθρων 282
καί 419 τοΰ Κώδικος Ποινικής Δι
κονομίας, δέν έχουσιν έφαρμογήν
είς περιπτώσεις σωματικών βλα
βών προκαλουμένων ύπό όχήματος, έφ’ δσον δ όδηγός αύτοΰ συνεμορφώθη πρός τά έν παραγράφω
1 τοΰ παρόντος άρθρου οριζόμε
να».
4. «'Ομοίως δέν έχουσιν έφαρμο

γήν αί περί κρατήσεως τοΰ όχήματος ύπό τής Αστυνομικής Α ρ 
χής διατάξεις τοΰ άρθρου 11 τοΰ
Νόμου Γ Ν] 1911, άν ό όδηγός
συνεμορφώθη πρός τάς διατάξεις
τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος
άρθρου καί καταθέση άποδεικτικόν άσφαλίσεως,.. (Βεβαίωσιν άνεγνωρισμένης έν Έλλάδι Ασφα
λιστικής Εταιρείας) τοΰ όχήματός
ή άποδείξη δτι είναι κάτοχος δελ
τίου «διεθνοΰς άσφαλίσεως».
ΕΡΜΗΝΕΙΑ — ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Α) Τό άρθρον 111 Κ.Ο.Κ. καθορί
ζει.
α) Τάς ύποχρεώσεις τών όδηγών
είς περίπτωσιν προκλήσεως άτυχήματος.
β) Τάς κυρώσεις έν παραβάσει
τών ώς εΐρηται ύποχρεώσεων, καί
γ) Τάς διευκολύνσεις καί άπαλλαγάς τών όδηγών έξ ώρισμένων
συνεπειών τοΰ νόμου, κατά τάς
περιπτώσεις συμμορφώσεως τών ό
δηγών μέ τάς έκ τοΰ άρθρου 111
Κ.Ο.Κ. προβλεπομένας ύποχρεώσεις
Β) Σκοπιμότης τής Νομικής ταύτης έπιταγής.
Ταύτην άνευρίσκομεν, είς τήν
Εισηγητικήν έκθεσιν έπί τοΰ σχε
δίου Ν. Δ. περί κυρώσεως τοΰ Κώ
δικος Όδικής Κυκλοφορίας πρός
τήν Ειδικήν ’Επιτροπήν τοΰ άρ-

θρου 35 τοϋ από (1952) Συντάγμα
τος, ήτις αναφέρει έπί λέξει τά
έξης: «’Ιδιαιτέρας σοβαρότητος εί
ναι αί διατάξεις αί είσάγουσαι τάς
υποχρεώσεις των οδηγών, εις περίπτωσιν προκλήσεως ατυχήματος
(άρθρον 111).
Διά των προϋπαρχουσών διατά
ξεων, δεν διησφαλίζετο έξ όλοκλήρου καί κατά τρόπον αποτελε
σματικόν ή παροχή βοήθειας εις
τό θΰμα τοϋ οχήματος. Διά των
είσαγομένων νέων διατάξεων, έπιτυγχάνεται τοΰτο, διά τής συγχρό
νου προστασίας τοϋ έπενεγκόντος
τήν ζημίαν όχήματος, άν ούτος
(ό οδηγός) ήθελε τηρήσει τάς έπιβαλλομένας υποχρεώσεις του. Ού
τος (ό οδηγός) δέν θά συνέχεται
πλέον έκ τοϋ φόβου τής συλλήψεως,
ήν διά νά άποφύγη, έγκατέλειπε τό
θϋμα άβοήθητον.
Δεδομένου ότι ένταϋθα πρόκει
ται περί έγκλημάτων μή προερχομένων έκ δολίας προαιρέσεως, αί
δέ. έπακολουθοϋσαι δίκαι είναι αστι
κής φύσεως (περί άποζημιώσεως
τοϋ παθόντος κ.λ.π.), ήγαγεν άβιάστως εις τήν εισαγωγήν των νέων
τούτων διατάξεων, δι’ ών έπιτυγχάνεται λυσιτελώς ή βοήθεια τοϋ
θύματος καί άποφεύγεται ή ταλαι
πωρία τοϋ όδηγοϋ έκ τής κρατήσεως, ήτις προκειμένου περί σωμα
τικών μόνον κακώσεων δέν παρίσταται δεδικαιολογημένη.
Γ) α) Ή μή παροχή τής αναγ
καίας βοήθειας, είναι αυτοτελές
αδίκημα παραλείψεως.
β) Τό ύπό τοϋ άρθρου 111 τοϋ
Κ.Ο.Κ. καθιερούμενον αυτοτελές
καί ιδιώνυμον έγκλημα τής μή
παροχής εις τούς παθόντας, τής
αναγκαίας βοήθειας είναι έγκλημα
παραλείψεως.
Ή διάταξις άποσκοπεΐ τήν παρεμπόδισιν βαρυτέρου αποτελέ
σματος (έκ τής έπιδεινώσεως τής
καταστάσεως τοϋ τραυματισθέντος).
Ή νομική αΰτη ύποχρέωσις πη
γάζει έκ προηγουμένης πράξεως
τοϋ (ύποχρέου πρός παροχήν βοή
θειας όδηγοϋ), διά τής όποιας έδημιουργήθη ό σχετικός κίνδυνος.
Ή τοιαύτη ύποχρέωσις, άναχθεΐσα εις τό υπό τών άνω διατάξεων
καθιερούμενον ποινικόν αδίκημα,
ύφίσταται ανεξαρτήτως ύπαιτιότητος τοϋ ύποχρέου πρός στάθμευσιν
όδηγοϋ, έπίσης ανεξαρτήτως τών
έπελθόντων κατά τό ατύχημα απο
τελεσμάτων (Σωματικοί βλάβαι, ή
ζημίαι εις πράγματα) καί έντεϋθεν

ανεξαρτήτως, τής .τυχόν διαπράξεως καί έτέρας κυκλοφοριακής
παραβάσεως ή ετέρου άδικήματος
(τραυματισμού ή θανατώσεως προ
σώπου ή βλάβης εις πράγματα τρί
των κλπ.).
Ό Νομοθέτης προκειμένου νά
προστατεύση τά θύματα καί δια
σφάλιση τήν άνάκρισιν, καθιέρωσεν τό ιδιώνυμον τοΰτο άδικη μα,
διά τοϋ οποίου έπιβάλλονται σοβαρώταται ποιναί εις βάρος τών μή
σταθμευόντων οδηγών κατά τό άτύχημα, άνεξαρτήτως τής ύπάρξεως
ή μή παθόντων προσώπων ή ύλικών ζημιών. ”Ανευ τής διατάξεως
ταύτης θά ήδύνατο πας οδηγός
νά ίσχυρισθή καί άποδείξη, ότι κα
τά τό άτύχημα δέν άντελήφθη ότι
έπήλθεν τραυματισμός ή θάνατος
ή καί ύλικαί ζημίαι τρίτων, οπότε
δέν θά συνετελεΐτο ό έπιδιωκόμενος σκοπός τοϋ νόμου όπως προσ
τατεύση τούς παθόντας καί έξασφαλίση τά άπαιτούμενα στοιχεία
τής άνακρίσεως διά τήν λογοδο
σίαν τών τυχόν ύπαιτίων οδηγών.
ΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΟΔΗΓΟΣ
'Ως οδηγόν, δυνάμεθα νά όρίσωμεν τό πρόσωπον, τό όποιον κατά
τόν χρόνον τοϋ άτυχήματος διά τής
ιδίας του δυνάμεως, διευθύνει καί
κανονίζει τήν πορείαν τοϋ αυτοκι
νήτου.
Ό «οδηγός» είναι τό πρόσωπον
όπερ αύτοδυνάμως ρυθμίζει τήν
πορείαν τοϋ ζημιογόνου αύτοκινήτου.
'Ως «οδηγός» νοείται ό κατά τόν
χρόνον τοϋ άτυχήματος δι’ ίδιας
αύτοϋ δυνάμεως διευθύνων τήν πο
ρείαν τοϋ αύτοκινήτου.
. . .Καί δή άδιαφόρως άν κέκτηται ειδικήν άδειαν όδηγοϋ.
. . .Καί άδιαφόρως νά όδηγή τό
αυτοκίνητον άπλώς έκ φιλοφρο
σύνης.
Έπί κλοπής αύτοκινήτου ώς «ο
δηγός» θεωρείται ό οδηγών κατά
τό άτύχημα, κλέπτης τοϋ αυτοκι
νήτου.
Έπί άσκήσεως καί έκγυμνάσεως
όμως τοϋ όδηγοϋ, καί κατά τάς διά
δρομός έξετάσεως τών ύποψηφίων
οδηγών αύτοκινήτων, θεωρείται ώς
«οδηγός» τοϋ αύτοκινήτου, ό κατά
τό άρθρον 13 τοϋ νόμου 4841 κεκτημένος τήν ειδικήν άδειαν έγκυ-

μναστοΰ, όστις είναι υπεύθυνος
διά πάντα τά συμβησόμενα δυστυ
χήματα καί τάς ζημίας (κατ’ άρθρ.
33 έδάφιον 3 τοϋ Νόμου 4841]1930).
Ώ ς «οδηγός» θεωρείται ό κατά
τήν στιγμήν τής παραβάσεως τής
σχετικής διατάξεως τοϋ νόμου,
πράγματι ό όδηγών τό αύτοκίνητον, άσχέτως άν ούτος έχει άδειαν
όδηγοϋ, ή άν έκ τύχης ή κλοπής ή
άλλου οίουδήποτε λόγου, οδηγεί
τό αυτοκίνητον.

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΟΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΕΣ
Είναι άπίθανον νά ύπάρξη είς
ιήν πρακτικήν περίπτωσις καθ’
ήν νά όδηγοϋν τό αυτό όχημα συγ
χρόνως δύο όδηγοί.
'Ο "Αρειος Πάγος άσχοληθείς
μέ παρομοίαν περίπτωσιν έκρινεν
ότι άμφότεροι οί όδηγοϋντες όδη
γοί ήσαν συνυπεύθυνοι τοϋ ύπό
τήν όδήγησίν των έπελθόντος άτυ
χήματος.
Έν τη πράξει σπανίως θά παρουσιασθή περίπτωσις συνοδηγήσεως
όχήματος, ύπό δύο προσώπων, καί
έντεϋθεν έρεύνης τής ύπαιτιότητος
έκατέρου τούτων.
Τεχνικώς είναι δυνατόν νά ύπάρξη περίπτωσις συνόδηγήσεως τοϋ
όχήματος ύπό δύο προσώπων άναλαμβάνοντος έκατέρου τούτων ώρισμένας ένεργείας έκ τών χειρισμών
τής όδηγήσεως διά τήν κίνησιν
τοϋ όχήματος (Π. χ. ό είς τό πηδάλιον ό έτερος τά πεντάλ τοϋ ντεπραγιάζ, φρένου καί γκάζ).
’Επίσης έν τη πράξει δυνατόν
νά άντιμετωπισθή περίπτωσις συν
οδηγήσεως καί ευθύνης συνοδηγούντων
όδηγών,
κατά τήν
περίπτωσιν τής συνεχοϋς άλλαγής
των έν τη ώς εΐρηται κοινή όδη^
γήσει ή έπίσης χάριν παιδιάς είτε
καί χάριν έκμαθήσεως τής όδηγή
σεως.
’Επίσης έτέραν περίπτωσιν ευ
θύνης συνοδηγών έχομεν, όταν προ
κειμένου νά κινηθή τό όχημα πρός
τά όπισθεν, ό εις έκ τών (ύπό τήν
έννοιαν τής έρευνουμένης ένταϋθα
εύθύνης) συνοδηγών οδηγεί τό όχη
μα καί ό έτερος καθοδηγεί τόν όδηγοΰντα (ώς π. χ. βοηθοί τών φορ
τηγών καί λοιπών όχημάτων).
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Τραγουδούσες μάγευες καί τις
σειρήνες
Φιλοσοφούσες καί τόν νοϋ στοάς
ουρανούς έφτέρωνες
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Μόνον ποιηταί καί λογοτέχναι έξ έκείνων πού οί
μοίρες σπάταλα σκόρπισαν έπάνω των τό μύρωμα
τοϋ λόγου καί αί μοΰσαι έπίμονα οίστρηλατοΰν τήν
φαντασίαν των, ϊσως μπορούν να αποδώσουν όπως
ταιριάζη, τήν συγκίνησιν, τήν σαγήνην καί τήν έπίδρασιν των δημοτικών μας τραγουδιών επί τοϋ Ελληνικού
λαοϋ. Τούτο διότι, αύτά όμιλοΰν με τήν ίδικήν του
γλώσσα κατ’ εύθεΐαν εις τήν ψυχήν του καί δονούν
σύγκορμα τό είναι του, δημιουργούν δέ ασυνήθεις ψυχικάς δονήσεις, τάς οποίας έντόνως ζή καί άγευστος
τοϋ χαρίσματος τοϋ λόγου, πλήν όμως ουδόλως δύναται να άποδούση έστω καί μέρος αύτών.

Τήν άδυναμίαν αύτήν συναισθανόμενος δέν θά άποτολμήσω νά άνατάμω δημιουργουμένας εις τό άκουσμα
δημοτικών τραγουδιών ψυχικάς καταστάσεις, ούδέ νά
άναλύσω τάς έννοιας καί τούς υψηλούς των στοχα
σμούς, άλλά θά παραθέσω μικρά δείγματα άπό τήν
πληθύν τών δημοτικών μας τραγουδιών, άφήνοντας
έ'τσι μόνον του τον άναγνώστη νά αίσθανθή τό σκίρτημα
τής καρδιάς καί τάς συγκινήσεις τάς οποίας άδυνατώ
νά περιγράψω.

Ό Διγενής ψυχομαχεί κ’ ή γή τόνε τρομάσσει
Βροντά κι’ αστράφτει ό ούρανός καί σειετ’
ό απάνω κόσμος
κΓ ό κάτω κόσμος άνοιξε καί τρίζουν τά
θεμέλια
κΓ ή πλάκα τόν άνατριχιά πώς θά τόνε
σκεπάση
πώς θά σκεπάση τόν άητό τσή γης τόν
άντρειωμένο.

τό παίρνουν οί σταυραετοί νά θρέψουν τά
παιδιά τους
νά κάνουν πήχυ τό φτερό καί πιθαμή τό νύχι
Κλαΐνε τά μαΰρα τά βουνά παρηγοριά δέν
έχουν
δέν κλαΐνε γιά τό ψήλωμα, δέν κλαΐνε γιά
τά χιόνια
ή κλεφτουριά τά άρνήθηκε καί ροβολάει
ατούς κάμπους

’Απ’ τοϋ ούρανοϋ κλειδίν έρθέν ς σ’ άγΣοφιάς τήν πόρταν
χρόνους έρθαν κΓ πέρασαν καιροί έρθαν
καί δέβαν
νεσπάλθεν τό κλειδίν άθές καί πέμνεν
κλειδωμένον.
Θέλ’ άπ’ ούρανοϋ μάστοραν καί άπ’ τήν γην
έργάτεν.

Βρέ κάμπε άρρωστιάρικε, βρέ κάμπε μαρα
ζιάρη
μέ τήν δική μου λεβεντιά νά στολιστης
γυρεύεις;
γιά βγάλε τά στολίδια μου, δώ μου τήν
λεβεντιά μου
μή λειώσω ούλα τά χιόνια μου καί θάλασσα
σέ κάνω.

Υιέ μ’ άν ζής καί γίνεσαι τ’ τήρ Ρωμανίαν
φύγον
έκεϊ χέν κύρ Άνρόνικον καί άδελφόν
Ξαντϊνον
έγένετον ό αιχμάλωτον, έγένετον κ’ έρ
μα τώθεν
έπαίρεν τ’ έλαφρόν σπαθίν κ’ Έλλενικόν
Κοντάριν.

Λιάκαινα δέν παντρεύεσαι, δέν παίρνεις
τοϋρκο άνδρα
νά σέ άρματώση στό φλουρί μεσ’ στο μαρ
γαριτάρι ;
Κάλλιο νά ίδώ τό αίμα μου τή γή νά
κοκκινίση
παρά νά ίδώ τά μάτια μου τοϋρκος νά τά
φιλήση

'Όσο είναι ό κλέφτης ζωντανός τοϋρκο δέν
προσκυνάει
κι’ άν πέση τό κεφάλι του δέν μπαίνει στο
ταγάρι

Έμίσεψες καί μ’ άφησες σάν παραπονεμένη
σάν έκκλησιά άλειτούργητη σέ χώρα κουρ
σεμένη .

Παραλλήλως προς τά ελάχιστα αύτά δείγματα τών
δημοτικών μας τραγουδιών, τά όποια χρονολογικώς
μέν άρχίζουν άπό τον 12ον περίπου αιώνα, χωρογραφικώς δέ καλύπτουν τήν Μεγάλην Ελλάδα τών τριών
’Ηπείρων καί τών πέντε Θαλασσών, θά άναφερθώ καί
εις μικρόν τμήμα άπό τά προλεγόμενα τής έκδόσεως
τοϋ Βιβλίου «Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοϋ 'Ελλη
νικού Λαοϋ» τοϋ άειμνήστου Ν.Γ. Πολίτου θεμελιωτοΰ τής λαογραφικής επιστήμης έν Έλλάδι εις ό,τι
άφορά τήν άξίαν καί τήν προσφοράν των ώς μνημείων
τοϋ λόγου, ίνα οΰτω, περιορισθώ εις τά αυστηρά
πλαίσια τοϋ Έθνικοΰ ρόλου, τον όποιον διεδραμάτισαν
ταΰτα εις τούς "Ελλήνας άπό Καππαδοκίας μέχρις
Ίονίων Νήσων καί άπό Μακεδονίας καί Δυτικών άκτών
τοϋ Εύξείνου μέχρι Κρήτης καί Κύπρου.
Γράφει λοιπόν ό Ν.Γ. Πολίτης: Έξαίρετον άναντιρ-

ρήτως θέσιν μεταξύ τών μνημείων τοϋ λόγου τοϋ ήμετέρου λαοϋ κατέχουν τά τραγούδια.
’Ό χ ι μόνον ώς ίσχυρώς κινοΰντα τήν ψυχήν διά τό
άπέριττον κάλλος, τήν άβίαστον άπλότητα, τήν πρω
τοτυπίαν καί τήν φραστικήν δύναμιν καί ενέργειαν.
’Αλλά καί ώς άκριβέστερον παντός άλλου πνευματικού
δημιουργήματος τοϋ λαοϋ, έμφαίνοντα τον ΐδιάζοντα
χαρακτήρα τοϋ ’Έθνους. Καί έάν όμως άκόμη δέν ήσαν
πολύτιμα λογοτεχνικά στολίδια, έκφράζοντα τόσον
εύγλωττα τά προτερήματα τής φυλής εις τό άντικείμενον αύτό, άναντιλέκτως, θά ήδυναντο νά άποτελέσουν
άστείρευτον 'Ιστορικήν πηγήν, τόσον μάλιστα σημαν
τικήν, ώστε νά έπιτρέπουν τον ισχυρισμόν δτι καί μόνον
αύτά, θά ήρκουν εις ενα 'Ιστορικόν, ώς άξιόλογες μαρτυ
ρίες διά τήν συγγραφήν τής 'Ιστορίας τοϋ ’Έθνους.
Έ κτος τούτων όμως, θά ήτο άδικος κανείς έάν, με
τρώντας τήν έπίδρασίν των έπί τών ψυχών τών Έ λ -
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λήνων, δεν άνεγνώριζεν ότι τά δημοτικά μας τραγού
δια έγαλούχησαν, τδ ’Έθνος μας, επί σειράν αιώνων καί
εις δύσκολους δι’ αύτδ περιστάσεις, μέ τά άπαραίτητα
εκείνα εφόδια, ώστε νά παραμείνη άνόθευτος ή Ε λ 
ληνική ψυχή.
Καί δεν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως, παρά άπό τά
στήθη καί τά χείλη, ένός λαοϋ, μέ τρομεραν ευαισθη
σίαν, υψηλόν αισθητήριον, άπαράμιλλον 'Ιστορικόν
παρελθόν καί άλάθητον κριτήριον, νά έκπηγάσουν τρα
γούδια άπηχοϋντα εις τάς 'Ιστορικάς έπιταγάς καί τούς
διακαείς εύγενεϊς πανελληνίους πόθους, διαλαλοϋντα με
περισσήν αρμονίαν, λεπτότητα καί πλαστικότητα τας
σκέψεις καί τά συναισθήματά του διά τήν Πατρίδα,
τήν Θρησκείαν, τήν έλευθερίαν, τήν άγάπην, τον έρωτα,
τό μητρικόν φίλτρον, τον χωρισμόν, τον θανατον, τον
γάμον, τήν εργασίαν καί τήν τιμήν καί μάλιστα, κατα
τρόπον απλόν καί λογοτεχνικώς άψογον. Θα πρεπη
όμως νά τονισθή ιδιαιτέρως ότι, εις ό,τιάφορά έκεϊνα τα
όποια άναφέρονται εις τήν Πατρίδα, την Πιστιν και
τήν Έλευθερίαν, διαπιστοϋται ιδιαιτέρα εξαρσις και
ψυχική άνάτασις, άσύνηθες πάθος καί πόθος εις τοιοΰτον μάλιστα βαθμόν, ώστε, δεν θά διακινδύνευε κάνεις
έάν έλεγεν ότι, τά δημοτικά μας τραγούδια, έκτος άπό
τούς πνευματικούς θησαυρούς τούς οποίους αναμφιβολως έμπεριέχουν άπετέλεσαν καί τήν Εθνικήν κιβωτόν
έντός τής οποίας, εις στιγμάς θανάσιμων τρικυμιών,
διεφυλάχθησαν τά πολυτιμότερα Ε θνικά όνειρα οι
θρύλοι, α'ι παραδόσεις, ή Θρησκεία καί η πιστις τής
φυλής, τά όποια οίστρηλατοϋσαν πάντοτε την Ελλη
νικήν ψυχήν διά τήν πορείαν της προς τήν δόξαν.
’Ακόμη χωρίς υπερβολήν, μετετρέπετο πολλάκις
κάτω καί άπό τήν μπότα άδιστάκτων κατακτητών,
είς δροσοφόρον αύρα διά νά άπαλύνη τήν καυτερή ανασα
τού τυράννου, είς δάσκαλον, εφημερίδα, ιεροκήρυκα
καί έμψυχωτήν διά νά άναθαρρεύση τάςχαμενας ελπίδας,
νά διδάξη τήν ιστορίαν τού γένους είς τό ευρυτερον κοι
νόν, νά διατρανώση τήν πίστην τού ραγιά στο ’Έθνος
του καί γιατί όχι; άκόμη καί σέ ταχυδρόμον δια να
διαλαλήση άλλοτε έλπιδοφόρα μηνύματα και άλλοτε
λυπητερά μαντάτα.
Δίχως άλλο, αυτή ή δημώδης ποίησις σέ χάρες και
σέ λύπες σέ τραγούδια καί μοιρολόγια, εγενετο το
προσάναμμα τό όποιον διετήρει άσβεστον τήν φλόγα
είς τήν κάμινον των Εθνικών επιδιώξεων, ο μαγνήτης
ό έλκύων πάντοτε τούς 'Έλληνας προς τήν γνώριμον
πορείαν των καί ό δαυλός είς τήν πυριτιδαποθήκην τής
Ελληνικής Ψυχής. Ουτω πως έξηγεΐται διατί τά δημο
τικά τραγούδια είς τάς δύσκολους διά τό ’Έθνος περι
στάσεις έμφανίζουν τούς θνητούς άθανάτους, την
σκληρήν τού κλέφτου ζωήν ώς είς παράδεισον, τα
κατορθώματα τών γενναίων παραδείγματα προς μιμησιν καί τον θάνατον άπό έχθρικόν βόλι ως τον γλυκιτερον καί τον άρμόζοντα είς τούς ύποδούλους. Διατι
τότε, γίνονται πλέον έντονα, ορμητικά καί εκδηλωτικά
καί τέλος είς τούς στίχους των υπάρχει ακατανίκητος
δύναμις όπλίζουσα μέ θάρρος τούς όλιγοψυχους,^ με
ύπομονή τούς άδημονοϋντας, μέ τόλμην τους γενναίους
καί μέ άνυπέρβλητον ψυχικόν σθένος, εκείνους οι
όποιοι άψηφώντας τήν ίσχύν τών άριθμών και τους
κανόνας τής ψύχρας λογικής, έμεγαλούργησαν^ και
έδημιούργησαν 'Ιστορίαν όμοίαν τής οποίας ουδεις
λαός τής γής δικαιούται νά καυχάται ότι έχει.
Αύτή ύπήρξεν έν όλίγοις, ή συμβολή τών δημοτι
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κών μας τραγουδιών είς τήν διατήρησιν τού Εθνικού
μας φρονήματος, άλλά καί είς τήν παρώτρυνσιν τών
Ελλήνων προς θυσίαν διά τά μεγάλα τής Φυλής μας
ιδανικά καί πεπρωμένα.
Δ ι’ αύτόν τον λόγον είναι εύλογος ή συγκίνησις
κάθε Ελληνικής ψυχής είς τό άκουσμα τής τραχείας
ίσως μουσικής των έπενδύσεως καί δεδικαιολογημένον
τό νότισμα τών οφθαλμών είς τό διάβασμα στίχων
Ελληνικών τραγουδιών μεστών έθνικών έπιταγών καί
υποχρεώσεων.
Μέσα είς τούς στίχους αύτών τών τραγουδιών φω
λιάζουν άκόμη καί σήμερον, κρυφοί πόθοι καί ’Εθνικά
όνειρα άπό τά όποια δέν πρέπει νά άπομακρυνωμεθα;
άλλά καί ή γεύσις άπό τήν φιλοσοφία τής ζωής.
Μέσα σέ αύτά, μόνον οί τυφλοί δέν άντιλαμβάνονται
άτόφιους τούς ’Εθνικούς μας θησαυρούς καί ζωντανή
τήν ιστορίαν τής Πατρίδος μας.
’Έ τσ ι δέν είναι δύσκολον νά ίσχυρισθή κανείς ότι
διά τών δημοτικών μας τραγουδιών, παραδίδεται απο
γενεάς είς γενεάν, μία λαμπρά ’Εθνική κληρονομιά την
όποιαν έτίμησαν καί έξετίμησαν άρκούντως οί πατέρες
μας καί έπιβάλλεται καί δι’ ήμάς τό ίδιον διά νά τιμήσωμεν ώς άρμόζη μίαν τοιαύτην κληρονομιάν, άλλά
καί τούς άμετρήτους καί άνωνύμους στιχουργούς καί
συνθέτας της.
Προς αύτάς τάς κληρονομηθείσας Έθνικάς περγαμηνάς έπιβάλλεται νομίζω άκόμη καί έκ μέρους αύτών,
οί όποιοι πιστεύουν ότι δέν πρέπει νά καταστώμεν
άχθοφόροι ένός ένδοξου παρελθόντος καί έκ μέρους
εκείνων οί όποιοι συνειδητώς άπομακρύνονται άπό τάς
άστειρεύτους πηγάς των άναζητώντας τό σύγχρονον,
σεβασμόν. Σεβασμός καί διατήρησίς των είς τήν μνή
μην μας, διότι είναι κειμήλια έξ έκείνων τά όποια γέμουν ’Εθνικού πλούτου καί υπερηφάνειας, υψηλών
στοχασμών, λεπτών αισθημάτων καί σοφών συμβου
λών.
Άπομάκρυνσις τελεία έξ αυτών, νομίζω ότι θά
ίσοδυναμοΰσε προς άρνησιν προσφοράς ύπηρεσίας προς
τό ’Έθνος.
Διαβάζοντας αύτά τά τραγούδια, τά πλασμένα ώς
έλέχθη άπό ένα λαό φορτωμένον άπό τής εμφανισεως
του επί τής γής μέ 'Ιστορίαν, παραδόσεις καί ώριμον
φιλοσοφικήν σκέψιν καί σφυρηλατημένα είς τον άκμονα
τών πεπρωμένων μιάς Φυλής κατ’ εξοχήν εύνοηθείσης
ύπό τού Πλάστου της, οπωσδήποτε κατεγοητεύθη
μέταξύ πολλών άλλων καί ό Γερμανός 'Ιστορικός
ΚΑΡΟΛΟΣ Μ ΕΝΤΕΛΣΟΝ—Μ Π Α ΡΤΟ Λ Ν ΤΤ, όταν
έγραφε ότι:
«Τά Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια νομίζεις ότι
είναι χείμαρροι άφρισμένοι έκχέοντες όχι άπό άνθρώπινα χείλη, άλλά άπό τούς βράχους τής Οίτης και τού
Όλύμπου».
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Συνέχεια
Συνέπεια
Πρόοδος
Έξεδόθη ήδη καν έκυκλοφόρησε ή Έκθεσνς Πεπραγμένων τοΰ Σώματος διά τό έτος
1972. Πρόκειται περί μιδς πρωτοτύπου
καί λίαν έπιμελημένης έκδόσεως, ή όποια
παρουσιάζει κατά τρόπον γλαφυρόν καί
εντυπωσιακόν τό πολυσχεδές καί επίμο
χθον έργον τής Χωροφυλακής εις όλους τούς
τομείς τής δράστηριότητός της. Τό βιβλίον
είναι χωρισμένον βασικώς εις τρεις διακεκρι
μένους τομείς ήτοι α) είς'τή ν ’Αποστολήν
β) τήν Όργάνωσιν καί γ) τήν Διοίκησιν. "Ε
καστον έκ των κεφαλαίων τούτων άναλύει καί
έξαντλεΐ λεπτομερειακούς τά έπί μέρους θέ
ματα μέ παράθεσιν λίαν παραστατικών πι
νάκων καί διαγραμμάτων. Τά κείμενα καί οί
άριθμοί δένουν σέ άρμονικό σύνολο μέ ώραιοτάτας, έγχρώμους ως έπί τό πλεΐστον φωτο
γραφίας.
Τό βιβλίον προλογίζει ό ’Αρχηγός τοΰ Σώ
ματος ’Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Καραβίτης, ό όποιος μεταξύ τών άλλων τονίζει ότι:
«Ή Χωροφυλακή, συνεπής πρός τήν ένδο
ξον ιστορίαν καί τάς ΰπερόχους παραδόσεις
της, κατέβαλεν κατά τό 1972 εντόνους προ
σπάθειας διά τήν έξασφάλισιν ιδεωδών συν

θηκών τάξεως καί εύνομίας, προϋποθέσεων
άπαραιτήτων διά τήν έν γένει πρόοδον. Πιστεύομεν δέ, ότι άνταπεκρίθη πλήρως καί εις
τάς προσδοκίας τοΰ Ελληνικού λαοΰ, τόν
όποιον πιστώς υπηρετεί, άλλά καί τής ’Εθνι
κής Κυβερνήσεως, ή ήθική καί ύλική συμπαράστασις τής όποιας παρεσχέθη άμέριστος».
Βασικόν σύνθημα τής Έκθέσεως αποτε
λεί ή συνέχεια ώς πρός τήν ιστορίαν τοΰ Σώ
ματος, ή συνέπεια εις συνειδητήν έκτέλεσιν
τοΰ καθήκοντος καί ή πρόοδος είς τήν άνάπτυξιν τών μέσων καί μεθόδων δράσεως τοΰ
Σώματος. Τά τρία βασικά αύτά χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα άποτελοΰν καί τόν άκρογωνιαΐον λίθον έπί τοΰ όποιου στηρίζεται
τό οικοδόμημα τής Χωροφυλακής.
Φυλλομετρώντας τάς σελίδας τής Έκθέ
σεως ό άναγνώστης τέρπεται άπό τήν καλαι
σθησίαν καί θαυμάζει τό έργον τής Χωροφυ
λακής, όπως αυτό ξεπηδα άνάγλυφο άπό τήν
γλώσσα τών άριθμών καί τήν εκφραστικότη
τα τών ώραίων φωτογραφιών. ’Αξίζουν πράγμα
τι θερμά συγχαρητήρια είς τούς σχόντας
τήν πρωτοβουλίαν τής έκδόσεώς της καί
τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον συμβαλόντας
είς τήν έπιτυχίαν της.
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Ό

τραγουδιστής
τού βουνού καί τού λόγγου

Κώστας Κρυστάλλη
ΔΗΜ ΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ά ν θ ] σ τ ο ΰ Χ ω ρ ]κ ή ς

όνος τής παλιάς καί ξακουστής οικογένειας
τώνΚρυστάλληδων γεννήθηκε στό Συρράκο
των ’Ιωαννίνων τό 1868 καί άγνάντεψε τις
περήφανες κορφές των Ηπειρώτικων βουνών
πού γέμισαν τά παιδικά του στήθη πεντα
κάθαρο κι’ όλόδροσο αέρα τής ελληνικής υπαίθ
ρου·'Η μοίρα δμως τοΰ στάθηκε σκληρή καί άπονη
άπό τά πρώτα χρόνια τής ζωής του.
Σέ ήλικία 12 μόλις χρονών έχασε τήν άγαπημένη του
μητέρα καί έπεσε στά χέρια κακίας μητρυιάς. Αυτό
τό γεγονός δημιούργησε γιά τόν ευαίσθητο καί
χαϊδεμένο Κώστα μιά πραγματική τραγωδία πού είχε
σάν άποτέλεσμα τόν κλονισμό τής υγείας του. Όπως
μάς πληροφορούν οί βιογράφοι του ήταν άσθενικός
καί λεπτοκαμωμένος. Ό Κ. Τ. Καζαντζής, κριτικός
καί διηγηματογράφος, πού είχε γνωρίσει πολύ καλά
τόν ποιητή γράφει : «Καχεκιικός, φιλάσθενος,
ώχρός ήτο ό ποιητής. 'Ως παιδίον ισχνόν, γεροντοφέρον, αδύνατος νέος, άμύστακος έτι, μέ παιδαριώδη
μορφήν, άκακον μειδίαμα καί στήθη υποσκαπτόμενα
υπό τής νόσου...» Αυτός φαίνεται ήταν ό λόγος πού
ό Κρυστάλλης τό 1855 μέχρι τό 1888 διέκοψε τις
σπουδές του. Τό 1888 τόν βρίσκουμε πάλι στό άγαπημένο του Συρράκο καί μάλιστα μαθητή στήν πρώτη
τάξι τού Γυμνασίου. ’Εκεί γράφει τό ποίημά του
«Αί όδύναι μου». Μεταφέρομε εδώ τό τελευταίο του
δίστιχο πού μάς παρουσιάζει όλάκερο τό δράμα τού
ποιητή :

Γ

«Δουλεία καί αμάθεια καί Μητρυιά τρεις εί
ναι, αί δηλητηριάσασαι τόν βίον μου όδύναι».
Νωρίς—νωρίς, πήρε τόν δρόμο τής ξενητιάς μέ
μοναδικά εφόδια τώ φτωχικό δισάκι του στις άδύναμες παιδικές του πλάτες καί τή φλογερή έπιθυμία
στήν καρδιά ν’ άγωνιστή καί νά πετύχη. "Ενα φτω
χό άγριολούλουδο άπό τόν τάφο τής Μάνας πού
δέν πρόφθασε νά νοιώση τό χάδι καί τήν στοργή της
ήταν ή εύχή της έκεΐνο τό παγερό χειμωνιάτικο
βράδυ, πού τό φτωχό Ήπειρωτόπουλο άνοιξε τ’
άδύναμα φτερούγια του καί ξεμάκρυνε μέ βουρκωμέ
να μάτια άπό τά πατρογονικά του άποζητώντας
αέρα λευτεριάς καί άνοιχτούς πνευματικούς ορίζον
τες
"Ερχεται στήν αφιλόξενη ’Αθήνα γιά ν’ άρχίση
άγώνα σκληρό γιά επιβίωση μά καί πνευματική καρ
ποφορία. Προσπαθεί νά πετύχη έργαζόμενος πάνω
άπό τις ανθρώπινες δυνάμεις του. Τόν συναντάμε
έργάτη τυπογραφείου κι’ άργότερα υπάλληλο ατούς
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στό φτωχικό καμαράκι του θεραπεύει τις Μούσες
δημιουργώντας μέ πόνο καί αίμα τήν προσφορά του
στούς "Ελληνες τής έποχής του άλλά καί όλων
τών μετέπειτα εποχών.
Δόκιμος λοογράφος, άλλοΰ βουκολικός άλλοΰ έπικός, έλκυστικός καί περιγραφικώτατος ό Κώστας
Κρυστάλλης. Μάς άναγκάζει νά ξαναγυρνάμε νοε
ρά λίγο πιό πίσω γιά δύναμη καί κουράγιο κάνοντας
έτσι ένα άναβάπτισμα στά νάματα τών άστείρευτων
ήθογραφικών πηγών τών προγόνων μας πού ζωντανές
κΓ ολόδροσες μάς τις παρουσιάζει ό Κρυστάλλης
στά έργα του. Αύτή ή άναγκαιότης έπιβάλλει νά
έπιχειροΰμε συχνά τήν άναδρομή στήν έποχή τήν δι
κή του μέσα άπό τό αξιόλογο έργο του. Είναι βέ
βαιο πώς ό Κώστας Κρυστάλλης είναι μιά άπό τις
πιό ζωντανές μοφές τής λογοτεχνίας μας. "Αν ό
χάρος δέν έκοβε πρόωρα τό νήμα τής ζωής του άκριβώς έπάνω στά πρώτα φτερουγίσματα τής ποιητικής
του ορμής, άσφαλώς θά ήταν ό Μεγάλος άνάμεσα
στούς μεγάλους, όπως πολύ σωστά παρατηρεί ό
δόκιμος κριτικός μας Άνδρέας Καραντώνης. Καί
όχι μόνο αύτό, θά μπορούσαμε νά συμπληρώσουμε
έμεΐς, μά άν όσα χρόνια έζησε είχε τόν τρόπο νά
έργάζεται κάπως άνετα καί δέν ήταν υποχρεωμένος
νά άντιμετωπίζη καθημερινά τόσες καί τόσες άντιξοότητες, τότε άσφαλώς θά ήταν ό πραγματικά
Μεγάλος τής λογοτεχνίας μας. Σ’ αύτό τό συμπέρα
σμα μάς οδηγεί ή μελέτη τού έργου του έμμετρου καί
πεζού, τό όποιο πραγματικά συναρπάζει μέ τό πλού
σιο λαογραφικό του υλικό, τό γεμάτο μέ πανέμορ
φες εικόνες καί δοσμένο σέ μιά γλώσσα γλαφυρή καί
ξάστερη άπό τό πρώτο του ποίημα «Σκιαί τού άδου»
άφιέρωμα στήν Μάνα του, μέχρι τόν «Σταυραετό»
πού είναι τό «κύκνειο άσμα » του. Ό ίδιος ό ποιητής
γράφει γιά τό έαυτό του :
«Αύτό είναι τό βάσανό μου. Νά μήν έχω τόν τρό
πο νά έργάζωμαι φιλολογικώς, όπως θέλω. Μέ θυ
σίας φοβεράς καταφέρνω νά άνταποκρίνωμαι εις
τάς απαιτήσεις τής τέχνης τής φιλολογικής».
Δέν ήταν μονάχα ή άρρώστεια, ή άπόλυση άπό
τούς Σιδηροδρόμους καί ή άνέχεια γενικά πού στά
θηκαν έμπόδια γιά τόν ποιητή. Γιατί άπό τόν πρώ
το καιρό πού βρέθηκε στήν ’Αθήνα μέ πολλές δυ-

σκολίες καί πικρές άπογοητεύσεις, κατάφερε νά
δημοσιεύση τά πρώτα του ποιήματα πού ήταν
κάτι τό διαφορετικό άπό τά έργα των νέων ποιητών
τής εποχής του. ’Επηρεασμένοι εκείνοι άπό τά πρό
τυπα τής Γαλλικής ποίησης πού καί αυτή μέ τή σει
ρά της είχε δεχτή διαπλαστικές δονήσεις άπό τήν
Γαλλική Επανάσταση, άφοϋ έστεκαν άσυγκίνητοι
στόν ρωμαλέο στόμφο τού βάρδου Βαλαωρίτη καί
τή ρομαντική φλυαρία τοΰ λεπτόγουστου Άχιλλέα
Παράσχου, δέν είχαν παρά νά μένουν όλότελα
αδιάφοροι στά ειδυλλιακά δημιουργήματα τού ποιη
τή τοΰ βουνού καί τής στάνης. Μόνο ό μεγάλος
Παλαμάς είδε καί έβαλε τόν Κρυστάλλη στήν πρα
γματική του θέση, καί νομίζω πώς τούτη ή γνώμη εί
ναι ή πλέον σωστή. Στις δύο μελέτες του ό Παλαμας
ερμηνεύει τόν Κρυστάλλη σέ βάθος, τόν τοποθετεί
ορθά, τόν ξεκαθαρίζει. «Μέ τόν Κρυστάλλη, γρά
φει ό Κωστής Παλαμας, ή σκηνογραφία τής έποχής
αλλάζει. Τό Δημοτικό τραγούδι εισβάλλει θριαμ
βευτικά στήν ποίησί μας μέ τούς τρόπους του καί
τούς κόσμους του. Τό Δημοτικό τραγούδι πού παίρνει
συνείδηση, πού βλέπει καί ξέρει τί αξίζει. Ό Κρυστάλλης δέν είναι ό λαός πού γίνεται ποιητής.
Είναι ό ποιητής πού βρίσκεται καί γίνεται λαός...».
’Αξίζει νομίζω εδώ νά άναφέρουμε ένα μικρό
δείγμα άπό τό τραγούδι τοΰ τρυγητού :
«Τό λέει ό πετροκότσυφας στο δροσερό τ’ αύλάκι
τό λεν στά πλάια οί πέρδικες στήν ποταμιά τ’
(αηδόνια
τό λέει κΓ ή Γκόλφω ή όμορφη , τό λέει μέ τό
(τραγούδι . . . »
Αυτή είναι ή γάργαρη γλώσσα τοΰ Κρυστάλλη.
'Αγνή κι’ άτόφια Δημοτική πού γοητεύει καί συναρ
πάζει. Τραγούδησε τήν ζωή τοΰ "Ελληνα ξωμάχου
μέ τήν δίκιά του γλώσσα. Αύτό είναι τό μεγάλο προ
τέρημα τοΰ ποιητή καί μάλιστα σέ μιά εποχή πού
ή δημοτική κατακρινόταν καί σέ κάθε πνευματική
ή καλλιτεχνική εκδήλωση τήν πρώτη θέση είχε
καθαρεύουσα. "Εκτισε ό Κρυστάλλης στήν λιγόχρονη ζωή του τό ξεκάθαρο έλληνικό οικοδόμημά
του μέ γνήσια κι’ ανόθευτα έλληνικά υλικά. Άβίαστα τά έργα του σκιαγραφούν τήν έλληνική ζωή, τά
ήθη καί τά έθιμά μας μέ εικόνες ολοζώντανες πα
ρομοιώσεις συναρπαστικές. Αύτό καί μόνο, κατά
τήν γνώμη μας, είναι άρκετό νά καθιέρωση σάν
άξιόλογο ποιητή καί νά έπιβάλη σάν δυνατή μορφή
τής λογοτεχνία μας τόν Κώστα Κρυστάλλη.
Θά χρειάζονταν πάρα πολλές σελίδες γιά ν’ άναφερθοΰμε, έστω καί ένδεικτικά, στό άξιόλογο έργο
του, πεζό καί έμμετρο. Θά σταματήσουμε γι’ αύτό
σέ δυό μόνο σημεία. Στό «Κέντημα τοΰ μαντηλιού»
γιά μιά γεύση τής ποιητικής του φλέβας καί στόν
«Σταυραετό» γιά νά νοιώσουμε καί νά συνειδητο
ποιήσουμε μιά τόσο άπαραίτητη προτροπή του.
«Στήν άκρη τοΰ γιαλοΰ ξανθή κάθεται κόρη
κι’ ώριόπλουμο λευκό χρυσοκεντάει μαντήλι
Τά διάπλατα πλευρά ξετρέχουν κι’ αύλακώνουν
χιλιόχρονα, παλιά, βαθιά, ισκιωμένα όρμάνια.» .

'Αγνή καί καθαρόαιμη Δημοτική, όπως δέν μας
τήν χάρισε άλλος άπό τούς άξιόλογους λογοτέχνες
τής έποχής του.
Ύστερα άπό τό μικρό αύτό δείγμα πρέπει νά κλείσουμε πιά τήν μικρή αύτή προσφορά μας στόν
πνευματικό άγωνιστή Κρυστάλλη μέ τούς στερνούς
στίχους τοΰ «Σταυραετοΰ».
«Παρακαλώ σε σταυραετέ γιά χαμηλώσου λίγο
καί δός μου τές φτερούγιες σου καί πάρε με μα(ζύ σου
πάρε με άπάνω στά βουνά τί θά μέ φάει ό κάμπος.
Είναι τό στερνό άσμα τού πρόωρα χαμένου τρα
γουδιστή τοΰ βουνού καί τής στάνης. Πόσα καί πόσα
δέν λένε σέ όλους μας οί παραπάνω στίχοι... "Ας
εύχηθοΰμε κι’ έμεΐς σήμερα ό ίδιος ό «Σταυραετός»
νά μάς πάρη στ’ άνάλαφρα φτερά του καί νά μάς μετεφέρη στις άθάνατες πηγές τοΰ Ελληνοχριστια
νικού μας πολιτισμού καί των ώραίων λαογραφικών
μας παραδόσεων, γιατί χωρίς ένα τέτοιο άναβάπτισμα, μπορεί νά βρεθούμε στό ρεύμα τοΰ ματαιόδο
ξου καί άγονου μοντερνισμού πού άχαλίνωτα ξε
χύνεται ολόγυρά μας.
Ό πολυπικραμένος Κώστας Κρυστάλλης δέ χά
θηκε στόν σκοτεινό ’Αχέροντα τής πνευματικής
άφάνειας. Τό έργο του, ό,τι έργο πρόφθασε νά γεννήση ή δημιουργική του φαντασία στό σύντομο
διάστημα τής ζωής του, έμεινε καί παραμένει σάν
φάρος ολόφωτος πού μάς οδηγεί σέ κάθε γνήσιο
Έλληνικό καί μάς σεργιανίζει στούς άνθοστόλιστους κήπους τής πεντάμορφης έλληνικής λαογρα
φίας.

ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ
Τής χειμωνιάς οί παγωνιές καί τά πολλά τά
χιόνια,
που δέν αφήνουν λούλουδο στή γή καί πρασι
νάδα,
καί οί σκοταδερές νυχτιές διώχνουν τά χέλιδόνια,
καί πάν νά ξεχειμάσουνε σέ ζέστη σέ γλυκάδα.
Μά σάν άνθίσουν τά κλαδιά καί βγάν’ ή γή
χορτάρι,
κΓ έρχετ’ ή άνοιξη’ ή γλυκειά, τά χειμαδιά τ ’
αφήνουν,
κΓ όλο γυρίζουνε τρελλά, γεμάτα χάρι,
καί στήν παλιά τους τή φωλιά άλλην καινουργια χτίζουν.
ΚΓ έμενα τής πατρίδος μου ή άγρια χειμωνιά,
άπ’ τή φωλιά μου μ’ έδιωξε, τά χελιδόνια
μοιάζω
κι όσα τραγούδια θλιβερά στήν ξενιτειά μου
βγάζω,
τραγούδια των χελιδονιών ομοιάζουνε κι έκείνα,
Μά σάν καί στήν πατρίδα μου βγούνε χορτά
ρια, κρίνα.
θέ νά γυρίσω καί έγώ στήν έρμη μου γωνιά,
ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
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=fll ίς προγενεστέραν διατριβήν, δημοσιευθεΐσαν εις
Α * τήν «Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» μη'*/» ώς Ιανουάριου 1973, ύπδ τον τίτλον «Συνταξιοδό— 1 τησις άνδρών Χωρ ]κής», έξετέθη ό τρόπος υπολο
γισμοί) τής συντάξεως ήν δικαιούνται οί έξερχόμενοι του
Σώματος συνεπεία νόσου ή τραύματος προελθόντρς προδήλως καί άναμφισβητήτως έξ αιτίας τής υπηρεσίας. ' Υπεγραμμίσθη δτι αΰτη είναι τόποσόνδπερ προκύπτει έκ
τοΰπολλαπλασιασμοΰ τοϋ συνταξίμου μισθού έπί το ποσοστον άνικανότητος (άθροισμαΒ.Μ.-(-εύδόκιμον-)-πολυετία Χ80Χ τό ποσοστον άνικανότητος), προσαυξανόμενον κατά τό οϊκεϊον ποσόν τοϋ προσωπικού καί άμεταβιβάστου επιδόματος.
’Ή δη θά έκτεθώσι κατωτέρω αί ούσιωδέστεραι
λεπτομέρειαι ένεργείας τής, ύπό τοϋ άρθρου 51 τού
Α.Ν. 1854 ]1951, προβλεπομένης διαδικασίας, ήτοι
τής διαδικασίας εκείνης καθ’ ήν διακριβοΰται ή σχέσις
τής νόσου, τού τραύματος ή τού θανάτου, προς τήν
'Υπηρεσίαν.
Οί έξερχόμενοι τού Σώματος λόγω σωματικής
άνικανότητος, έφ’ όσον φρονούν ότι ή νόσος ή το τραύμα
ενεκεν ού άπελύθησαν προήλθε προδήλως καί άναμφισβητήτως έξ αιτίας τής υπηρεσίας, υποβάλλουν είς τήν
οίκείαν Διοίκησιν Χωρ ]κής τά δικαιολογητικά άτινα
άναφέρονται εις τήν ύπ’ άριθ. 56J1971 βασικήν διατα
γήν τού ’Αρχηγείου Χωρ]κής. Τά δικαιολογητικά ταΰτα (αΐτησις τού οικείου υποδείγματος κ .λ .π .) υποβάλ
λονται ύπό τού ένδιαφερομένου, έντός διετίας άπό τής
πρώτης μετά τό πάθημα άπομακρύνσεως έκ τοϋ Σ ώ 
ματος, ή διετής δέ αυτή προθεσμία δεν τυγχάνει άνατρεπτική ρητώς όριζομένου ότι μετά τήν πάροδον ταύτης,
ό εχων δικαίωμα συντάξεως έκπίπτεται άπό τούτου
καί μόνον διά θετικής διατάξεως νόμου θά ήδύνατο νά
άναβιώση τό άπωλεσθέν δικαίωμα. Μόνον έξ άνωτέρας
βίας άναστέλλεται ή προκειμένη ρητή προθεσμία, ήτοι
έπί συμβάντος όπερ ό αϊτών δεν ήδύνατο νά άποφύγη
καί έάν ετι κατέβαλεν έξαιρετικήν έπιμέλειαν καί σύνεσιν, τοιοΰτον δέ συμβάν είναι προφανώς ή άσθένεια τού
αΐτοϋντος, όταν αυτή συνεπάγεται άπόλυτον άδυναμίαν
αυτού προς έμπρόθεσμον άσκησιν τού δικαιώματος του
η τον διορισμόν πληρεξουσίου δικηγόρου προς τον αύτόν
σκοπόν.
Ή δεχθεΐσα τά δικαιολογητικά Διοίκησις Χωρ]κής
ύποβάλλει ταΰτα εις τήν Δ]νσιν Οικονομικού ]Α. X.
ήτις, μετ’ έλεγχον τής πληρότητος, τήν συμπλήρωσιν κ.λ.π., διατάσσει τήν παρά τής άρμοδίας, λό
γω τής ύπηρεσίας τού παθόντος, 'Υπηρεσίας Χωρο
φυλακής, ένέργειαν ύπό ’Αξιωματικού άνακρίσεως,
τύποις Σ. ΓΙ. Κ.,πρός έξακρίβωσιν τών περιστάσεων
τού παθήματος, τής σχέσεως αύτοΰ προς τήν υπηρε
σίαν καί τοϋ χρόνου καθ’ δν αί συνέπειαι τούτου τό πρώ
τον έξεδηλώθησαν. Περατωθησομένης τής άνακρί
σεως ό καταρτισθείς συνταξιοδοτικός φάκελλος δια
βιβάζεται, παρά τής Δ]νσεως Οικονομικού ]Α. X.,
είς τάς οικείας ' Γγειονομικάς Έ πιτροπάς προς έκδοσιν τών σχετικών γνωματεύσεών των (ύπό τής Τρι
μελούς τού έγγυτέρου, προς τον τόπον τής κατοικίας
τού παθόντος, Στρατιωτικού Νοσοκομείου καί τής
Α .Σ.Υ .Ε .,) έν συνεχεία δέ είς τήν 'Υπηρεσίαν Συντά
ξεων τού Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, ήτις έκδίδει τήν πραξιν άπονομής τής άναλογούσης συντάξεως
ή απορριπτικήν τοιαύτην εις ας περιπτώσεις, έκ τού
όλου συνταξιοδοτικοΰ φακέλλου καί τής άντικειμενικής αυτής κρίσεως, δέν προκύπτει ή συνδρομή τών

390

'Υπηρεσιακά Θέματα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΗ Σ ΕΩΣ
Α Ν Δ Ρ Ω Ν ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

«ΠαΘόντες κατά τήν έκτέλεσιν διατεταγμένης ύπηρεσίας
ή ενεκεν ταύτης».

Η Λ IΑ Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
’Α ν θ υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

άπαραιτήτων προϋποθέσεων. Αί βασικώτεραι έκ τών
προϋποθέσεων τούτων είναι τό νά έπαθεν, ό αϊτών,
έν ύπηρεσία, έν διατεταγμένη τοιαύτη, ενεκεν ταύτης
και το καθορισθησόμενον ποσοστον άνικανότητος νά
είναι 25 ο)ο καί άνω, έκάστη δέ έξ αυτών άναλύεται
κατωτέρω λεπτομερεστερον, 'ίνα οί ένδιαφερόμενοι
έκτιμώσι τήν ΰπαρξίν των, προκειμένης τής υποβολής
τοιούτων δικαιολογητικών.

Πα θ ώ ν έν ύ π η ρ ε σ ί α : Οί έν ένεργεία στρα
τιωτικοί θεωρούνται ότι τελούν έν ύπηρεσία καθ’ όλον
τό χρονικόν διάστημα καθ’ δ υπηρετούν είς τό Σώμα.
Είς τον χρόνον τούτον περιλαμβάνεται ό τοιοΰτος
οιασδήποτε άδειας καθώς καί ό άπα,ιτούμενος χρόνος
έπιστροφής είς τήν έστίαν των τών άπολυομένων. Κα
τά συνέπειαν, έάν τό άτύχημα έλαβε χώραν κατά τον
ανωτέρω χρόνον, τότε ό παθών «έπαθεν έν ύπηρεοία
καί έρευνητέον τυγχάνει τό αν έπαθεν «έν διατετα
γμένη ύπηρεσία».

Παθών

έν

διατεταγμένη

υπηρεσία:

’Εάν κατά τον χρόνον τοΰ άτυχήματος ό πα
θών έξετέλει συγκεκριμένην υπηρεσίαν (ένέργειαν,
εργασίαν, καθήκον) προβλεπομένην ύπό των οικείων
Νόμων καί Κανονισμών ώς καί των διαταγών προϊ
σταμένων κλιμακίων, τότε έ'παθεν «έν διατεταγμένη
υπηρεσία». Άρμοδίως έκρίθη ότι οικογένεια στρατιωτι
κού έπιστρέφοντος, έξ άδειας διανυκτερεύσεως, εις τήν
Υπηρεσίαν του, διά Λεωφορείου αυτοκινήτου, δστις
έτραυματίσθη θανασίμως συνεπεία συγκρούσεως του
ούτινος έπέβαινεν οχήματος μεθ’ έτέρου τοιούτου,
άποκτα δικαίωμα συντάξεως, τοΰ παθόντος έξομοιουμένου προς μετακινούμενον δι’ έκτέλεσιν υπηρεσίας.
Ε π ίσ η ς έθεωρήθη ώς «έν διατεταγμένη υπηρεσία»
θανών στρατιωτικός έν άδεια διατελών καί έπιβαίνων
τοΰ Πορθμείου «Ηράκλειον», κατά τό ναυάγιον αύτοϋ καί ή πατρική του οικογένεια άποκτα δικαίωμα
συντάξεως. ’Ανάλογος βεβαίως έκτίμησις συντελεΐταϊ
καί εις περιπτώσεις τραυματισμών ή καί παθήσεων,
ύπό συναφείς συνθήκας.

•
Π α θ ώ ν έ ν ε κ ε ν τ ής υ π η ρ ε σ ί α ς : Έ άν
ύπάρχη άμεσος σχέσις τοΰ άτυχήματος προς τήν υπη
ρεσίαν καί δέν διαπιστοϋται ύπαιτιότης τοΰ παθόντος,
έάν δηλαδή τό άτύχημα προήλθε προδήλως καί άναμφισβητήτως έξ αιτίας τής υπηρεσίας, τότε ό παθών
«έπαθεν ενεκα τής υπηρεσίας». Δέν άρκεϊ δηλονότι
άπλώς νά συνετέλεσεν ή έκτέλεσις τής υπηρεσίας είς
τήν έπιδείνωσιν παθήσεως, άλλ’ άπαιτεΐται αΰτη νά
ΰπήρξεν ή άποκλειστική καί μόνον άφορμή τής έκδηλώσεως τής νόσου δι’ ό καί, ό συνταξιοδοτικόςνομοθέτης, άπήτησεν όπως ή πάθησις οφείλεται είς τήν υπη
ρεσίαν ού μόνον προδήλως, άλλά καί άναμφισβητήτως.
Διευκρινίζεται έπίσης ότι λόγος αΐρων τό εις σύνταξιν
δικαίωμα είναι μόνον τό βαρύ πταίσμα καί ούχί ή άπλή
ύπαιτιότης τοΰ παθόντος. Τό βαρύ όμως πταίσμα δέν
συνιστα νομικήν έννοιαν, δι’ δ ή έκτίμησις περί τής
ύπάρξεώς του άποτελεϊ καθαρώς άντικείμενον ορθής
κρίσεως.

μένον κίνδυνον ή έξ άπροόπτου συμβάντος. Οΰτω ή
σύνταξις τών, ύπό τάς περιστάσεις ταύτας, τραυματιζομένων στρατιωτικών καί τών οικογενειών τών έκ
τούτων φονευομένων, προσαυξάνεται κατά 20 ο )ο.
'Υπηρεσίαν συνεπαγομένην έπηυξημένον κίνδυνον, απο
τελεί ούχί ή συνήθης τοιαύτη, άλλ’ ή ένέχουσα ώς έκ
τής φύσεώς της προφανώς έπηυξημένον κίνδυνον, πέ
ραν τοΰ κατά κοινήν πείραν προβλεπομένου ώς δυναμένου νά έπέλθη έν τη ένασκήσει συνήθους ύπηρεσίας.
’Απρόοπτον συμβάν άποτελεϊ τό άνευ πταίσματος τί
νος έπερχόμενον, συνεπεία ολως άπροόπτων καί έκτάκτων γεγονότων, μή συνδεομένων μέ τήν φύσιν τής
έκτελουμένης ύπηρεσίας, ουδέ δυναμένων κατά κοι
νήν κρίσιν, νά χαρακτηρισθώσιν, ότι ήτο δυνατόν νά
προέλθωσιν έκ τής έκτελουμένης ύπηρεσίας. 'Αρμοδίως έκρίθη ότι θανάσιμος τραυματισμός ύπό σκοποϋφυλακίου, όδηγοϋ αυτοκινήτου περιπόλου, ήτις δέν
άντελήφθη τό ύπό τούτου έκφωνηθέν «άλτ», συνιστα
άπρόοπτον συμβάν.
Έ λπίζεται ότι, έκ τών έν τη παρούση έκτιθεμένων,
ικανή έμπειρία θέλει άποκομισθή έκ μέρους τόσον τών
ένδιαφερομένων, όσον καί τών έκάστοτε χειριζομένων
τοιαύτας συνταξιοδοτικάς ύποθέσεις, έν συναρτή
σει βεβαίως καί προς τά είδικώτερον καθοριζόμενα ύπό
τών έπί μέρους διαταγών. Βασικώς άναπτύσσονται τά
κριτήρια έφ’ ών έρείδεται ή δυνατότης συνταξιοδοτήσεως λόγω σωματικής ή διανοητικής άνικανότητος είς
τρόπον ώστε, οί άτυχοΰντες άνδρες τής Χωρ]κής,
νά δύνανται νά έκτιμώσι τήν συνδρομήν τούτων, δτε
καί νά αίτώνται τήν ένέργειαν τής προκειμένης διαδι
κασίας. Σημειοΰται ότι ή είρημένη διαδικασία είναι
ανεξάρτητος τής διοικητικής τοιαύτης, βάσει τής οποίας
ό παθών έκρίθη άνίκανος προς περαιτέρω παραμονήν
του είς τό Σώμα.

•
Ά ν ι κ α ν ό τ η ς 25ο)ο χα 1· δίνω : Διά τήν θεμελίωσιν δικαιώματος συντάξεως, λόγω σωματικής
ή διανοητικής άνικανότητος, δέον αί αίτίαι αύται νά
έπήνεγκον είς τον παθόντα ποσοστόν άνικανότητος
τούλάχιστον 2 5 ο)ο, τήν άνικανότητα δέ ταύτην προσ
διορίζει τελικώς ή Α.Σ.Υ.Ε. *Η διάκρισις τοΰ «τραύ
ματος» άπό τοΰ «νοσήματος» είναι άπαραίτητος καθ’
όσον έκατέρα τών έννοιών τούτων διάφορα έπάγεται
νομικά άποτελ.έσματα. Οΰτω ή γνωμάτευσις τής
Α .Σ.Υ .Ε., έάν είναι ομόφωνος, τυγχάνει ύποχρεωτική
διά τήν 'Υπηρεσίαν Συντάξεων ή τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριον, μόνον έν περιπτώσει νοσήματος, ένώ έπί περι
πτώσεων τραυματικών βλαβών ή κρίσις περί τής σχεσεως
τούτων προς τήν ύπηρεσίαν έναπόκειται είς τήν έλευθέραν έκτίμησιν τών άποδείξεων, άνευ δεσμευσεως εκ
τής γνωματεύσεως τής ώς εΐρηται ’Επιτροπής.
Ειδική μεταχείρισις έπιφυλάσσεται διά τούς στρα
τιωτικούς τούς τραυματιζομένους η φονευομενους,
έν διατεταγμένη ύπηρεσία ώς αυτή ύπογραμμίζεται
άνωτέρω καί ύπό συνθήκας συνεπαγομένας έπηυξη391

Η

άπόφασις περί άναθέσεως της
’Αστυνομίας εις τήν Χωροφυλακήν
έλήφθη τό 1906 άπό τον Γεώργιον
Θεοτόκην, πρωθυπουργόν τότε, ό
όποιος συνέχισε τό άνορθωτικόν
της διοικήσεως έ'ργον πού δεν έπρόλαβε νά όλοκληοώση ό Χαρ. Τρικούπης. Εις την άπόφασιν δέ αυτήν,
ορθήν άλλωστε, κατέληξεν ό συνε
τός καί φιλοπρόοδος έκεϊνος πολι
τικός, διά τούς άκολούθους, κυρίως
λόγους:
Διότι ή Χωροφυλακή ήτο Σώμα
άσφαλείας μέ παράδοσιν καί μέ
συνείδησιν εύθύνης. Κατά δέ τήν
διαχείρισιν των καθηκόντων της
δημοσίας άσφαλείας καί τάξεως,
άπό τής συστάσεώς της τό 1833
έως τό 1906, είχεν άποκτήοει
πολύτιμον πείραν, καί συνεπώς ήτο
τό μάλλον ένδεδειγμένον Σώμα διά
νά άναλάβη τήν ’Αστυνομίαν εις
ολόκληρον τήν έπικράτειαν. Τό γε
γονός δέ ότι είχε λάβει στρατιω
τικήν όργάνωσιν, κατά τό λαμπρόν
πρότυπον τής Γαλλικής Χωροφυ-

Ν Ο Μ Ο Σ
Γ Ρ Ξ Ε )1 9 0 6

1

ί

λακής, καί ότι οί άνδρες τοϋ Σ ώ 
ματος διήποντο άπό τούς στρατιω
τικούς κανονισμούς καί άπό στρα
τιωτικήν πειθαρχίαν, άπετέλει πρόσ
θετον έγγύησιν διά τήν έσωτερικήν
του ένότητα καί διά τήν προσήλωσίν του εις τό καθήκον.
Οΰτω, διά τοϋ Νόμου Γ Ρ Ξ Ε '
τής 11 ’Ιουλίου 1906, ή Χωροφυ
λακή, έπί πλέον τών μέχρι τότε
καθηκόντων της, άνέλαβε καί τήν
άσκησιν τής ’Αστυνομίας καθ’ άπαν
τό Κράτος, διαλυθείσης, τής Ά στυφυλακής. ’Επειδή όμως ή ύπάρχουσα
τήν εποχήν εκείνην δύναμις τής
Χωροφυλακής ήτο μικρά καί ώς
έκ τούτου δέν ήτο δυνατόν νά καλύψη τάς ηύξημένας άνάγκας τής
νέας ύπηρεσίας, μέ τήν οποίαν
τήν έπεφόρτισε ή Κυβέρνησις, εις
τον Νόμον Γ Ρ Ξ Ε ' περιελήφθη διάταξις, καθ’ ήν έγίνοντο δεκτοί προς
κατάταξιν ώς όπλΐται τής Χωρο
φυλακής, ύπαξιωματικοί καί άστυφύλακες τοϋ διαλυθέντος Σώματος.
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Τό μέτρον τής κατατάξεως οργά
νων τής Άστυφυλακής, ή οποία,
είχε περιπέσει εις πλήρη χρεωκοπίαν καί άνυποληψίαν, έπεκρίθη
καί άπό τον Τύπον καί άπό τήν Κοι
νήν Γνώμην, διότι ύπήρχεν ό φόβος
ότι ή άνάθεσις τής ’Αστυνομίας εις
τήν Χωροφυλακήν είς ούδέν θά είχε
νά ώφελήση, έφ’ όσον τά κατώτερα
όργανα θά παρέμενον τά ’ίδια, καί
μετά τήν έπελθοϋσαν άλλαγήν.
Ή ένταξις, έν τούτοις, πολλών
ύπαξιωματικών καί απλών άστυφυλάκων τοϋ διαλυθέντος Σώματος,
είς τήν Χωροφυλακήν, ύπηγορεύθη
έξ άδηρίτου άνάγκης. 'Η δέ πλαισίωσίς των δι’ άξιωματικών, ύπαξιωματικών καί χωροφυλάκων πα
λαιών καί πεπειραμένων, καί ιδία
ή έπακολουθήσασα κατάταξις είς
τήν Χωροφυλακήν άποφοίτων γυ-

λακής συνεκροτήθησαν ώς εξής:
1.
—· Ά ρχηγεΐον Χωροφυλακής.
Τοΰτο ύπήγέτο είς τό ύπουργεΐον
Εσωτερικών καί είχε τήν διοίκησιν
τοϋ Σώματος είς ολόκληρον τήν
επικράτειαν.
2.
— Άστυνομικαί Διευθύνσεις.
Τό Κράτος διηρέθη είς 26 Άστυνομικάς Διευθύνσεις, αί όποϊαι είχον
έδραν τήν πρωτεύουσαν έκάστου
Νομοΰ καί περιφέρειαν ολόκληρον
τον Νομόν.
3.
— Άστυνομικαί 'Υποδιευθύν
σεις. 'Ιδρύθησαν 45 Άστυνομικαί
'Υποδιευθύνσεις. Αύται είχον έδραν
τήν πρωτεύουσαν έκάστης επαρχίας
καί ύπήγοντο ύπό τάς άμέσους διαταγάς τών Αστυνομικών Διευθύν
σεων, αΐ όποϊαι είχον τόσας 'Υπο
διευθύνσεις, όσαι ήσαν αί έπαρχίαι
τής περιφερείας των. Αστυνομική

Ματιές στην 'Ιστορία τοϋ Σώματος

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ Κ Τ Ε Ν Ι Α Δ Η
Δ η μ ο σ ιο γρ ά φ ο υ

μνασίου καί φοιτητών ή πτυχιούχων τής Νομικής, τέλος δέ ή ΐδρυσις καί λειτουργία Σχολείου 'Ο πλι
τών Χωροφυλακής, καί ή άνάθεσις
τών Αστυνομικών Διευθύνσεων καί
'Υποδιευθύνσεων είς δοκιμασμένης
ίκανότητος
άξιωματικούς, διέλυ
σαν τούς φόβους περί συνεχίσεως
τών έκτροπων καί τών μεθόδων
τοϋ παρελθόντος. Καί έξησφάλισαν
τήν έντιμον καί καλήν διαχείρισιν
τής άστυνομικής έξουσίας, έκ μέ
ρους τών οργάνων τής Χωροφυλα
κής.
’Επί τή βάσει τοϋ Νόμου Γ Ρ Ξ Ε '
τών εκτελεστικών αύτοΰ διαταγμά
των καί μεταγενεστέρων συμπλη
ρωματικών ή τροποποιητικών δια
τάξεων, αί ύπηρεσίαι τής Χωροφυ-

Ύποδιεύθυνσις ίδρύθη καί έν Πειραιεΐ.
4.
— Αστυνομικά Τμήματα. Είς
τάς πρωτευούσας Νομών τινων ίδρύθησαν Αστυνομικά Τμήματα, ύπαχθέντα άπ’ εύθείας είς τάς οικείας
Άστυνομικάς Διευθύνσεις. Είς τάς
Αθήνας ιδρύθησαν εννέα Αστυνο
μικά Τμήματα καί είς τον Πειραιά
τέσσαρα.
5.
— Αστυνομικοί Σταθμοί. Είς
τάς πρωτευούσας τών δήμων τοϋ
Κράτους ιδρύθησαν Αστυνομικοί
Σταθμοί, μέ περιφέρειαν ολόκληρον
τον δήμον. Ουτοι ύπήγοντο άμέσως
ύπό τάς Άστυνομικάς 'Υποδιευ
θύνσεις.
6.
— Αστυνομικά Διαμερίσματα.
Είς τάς Αθήνας ιδρύθησαν δύο

t

μένως, έγιναν, δι’ άποφάσεως των
'Η δύναμις τού Σώματος καθωΑστυνομικά Διαμερίσματα, διοιυπουργών ’Εσωτερικών Ν. Καλοκούμενα παρά μοιράρχων καί υπα ρίσθη ώς άκολούθως:
γόμενα ύπό τάς αμέσους διαταγάς 1 συνταγματάρχης, ’Αρχηγός, 5 γεροπούλου καί Στρατιωτικών F.
του ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ ’Α τ άντισυνταγματάρχαι, 14 ταγματαρ- Θεοτόκη τοποθετήσεις άξιωματικών
χαι, 36 μοίραρχοι, 57 υπομοίραρχοι, Χωροφυλακής, ώς έξής:
τικής.
'Υπουργείου Στρατιωτικών (Γρα
7.
— Έπιθεωρηταί ’Αστυνομίας.63 άνθυπομοίραρχοι, 1 ύπεπιμεΤδρύθησαν πέντε Άστυνομικαί ’Ε λητής, 5 λοχαγοί τού Οικονομικού, φείου Χωροφυλακής) υπομοίραρχος
πιθεωρήσεις. Έ ξ αύτών, ή πρώτη 15 ύπολοχαγοί τού Οικονομικού, Μήλιος Σπύρος. ’Αρχηγείου Χω
εϊχεν έδραν τήν Λάρισαν καί περι 2 άνθυπολοχαγοί τού Οικονομικού, ροφυλακής, ταγματάρχης Καστριφέρειαν τούς Νομούς Λαρίσης, Μα 1 ιατρός, 5 υπίατροι, 3 ύποκτη- σιάδης Στ. Μοίραρχος Τρουπάκης
νίατροι, 1 φαρμακοποιός, 1 άνθυπο- Νικ. υπομοίραρχοι Πυρπασόπουλος
γνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσης. 'Η
δευτέρα εϊχεν έδραν τήν Λαμίαν φαρμακοποιός, 379 ένωμοτάρχαι Γ. καί Κατσίκας Π. άνθυπομοίκαί περιφέρειαν τούς Νομούς Φθιώ- πεζοί καί 18 έφιπποι, 479 ύπενω- ραρχοι, Λυκάκης Ν. καί Καψάτιδος, Φωκίδος, Ευρυτανίας, Εύ μοτάρχαι πεζοί καί 16 έφιπποι, λης Ν.
Α' Έπιθεώρησιν, άντισυνταγμαβοιας. 'Η τρίτη εϊχεν έδραν τάς 5500 χωροφύλακες πεζοί καί 224
’Αθήνας καί περιφέρειαν τούς Νο έφιπποι. 'Όταν δέ τό 1910 προσε- τάρχης Καλαντζής Κ. Β' ’Επιθεώ
μούς ’Αττικής, Βοιωτίας, Κοριν τέθη εις τήν Χωροφυλακήν καί ό ρηση/, ταγματάρχης Ραζέλος Π.
θίας, Άργολίδος, Κυκλάδων. Η βαθμός τού άνθυπασπιστοΰ, εις τήν Γ' Έπιθεώρησιν, άντισ'υνταγματάρτετάρτη, έδραν τήν Τριπολιν, και άνωτέρω δύναμιν προσετέθησαν και χης Λιδωρίκης Ε. Δ' Έπιθεώρησιν,
περιφέρειαν τούς Νομούς ’Αρκαδίας, 25 πεζοί άνθυπασπισταί καί 5 άντισυνταγματάρχης Ζυγούρης Στ.
καί Ε' Έπιθεώρησιν ταγματάρχης
Λακεδαίμονος, Λακωνικής, Μεσση έφιπποι.
νίας καί Τριφυλίας, καί ή πέμπτη,
Τό άνωτέρω σύστημα όργανώ- Λαζόπουλος ’Ιωάν.
Εις τάς Άστυνομικάς Διευθύνσεις
έδραν τάς Πάτρας, καί περιφέρειαν σεως καί συνθέσεως των υπηρεσιών
μοίραρχοι Δαμηλάτούε Νομούς ’Αχαϊας, ’Ηλείας, Α ι Χωροφυλακής διετηρήθη μέχρι τού ’Α τ τ ι κ ή ς
της
I.
διορισθείς
’Αστυνομικός Διευ
τωλοακαρνανίας, ’Ά ρτης, Κερκύρας, 1912, οπότε αί ύπηρεσίαι καί ή δύΛευκάδος, Κεφαλληνίας καί Ζακύν ναμις τού Σώματος, λόγω τής έπε- θυντής, Πατρίκιος Τρ. Ζυμβρακάκης
κτάσεως των ορίων τού Κράτους, Έ μ μ . καί άντιμοίραρχος Παλαμάθου.
ρας Γ. καί οΰτω καθεξής.
8.
— Τάγμα Χωροφυλακής. Τούτοηύξήθησαν.
Διοικητής τού Τάγματος Χωρο
εϊχε έδραν τάς ’Αθήνας, ύπήγετο
'Η Χωροφυλακή άνέλαβε τήν
υπό τάς άμέσους διαταγάς τού ’Αρ ’Αστυνομίαν άπό τήν Άστυφυλακήν, φυλακής έτοποθετήθη έν άρχή, ό
χηγού τής Χωροφυλακής καί διε- τήν 1 ’Οκτωβρίου 1906. Προηγου ταγματάρχης Πατρίκιος Τρ. βρατίθετο κατ’ οργανικά τμήματα, εις
Μετά τήν εις τήν Χωροφυλακήν άνάθεσιν τής άστυνομεύσεως καθ’ άπασαν
έκτάκτους καί έπειγούσας άνάγκας
τήν Χώραν διά τοϋ Νόμου ΓΡΞΕ]1906 ή τάξις άπεκατεστάθη όσον ποτέ άλλοτε,
τής δημοσίας ασφαλείας καί τάεις μίαν μάλιστα έποχήν έθνικών έξορμήσεων όπως ήτο ή Έπανάστασις τοΟ 1909
ξεως, tSiqc δέ διά τήν καταδίωξιν
(φωτογραφία) καί οί αγώνες τοΰ 1912 - 1913.
της ληστείας.

δύτερον δέ ό όμοιόβαθμός του
Σοφιανός Ν.
Παρά τάς σοβαράς έλλείψεις,
τάς δυσχερείας καί τα προβλήματα
πού ύπεχρεώθη ν’ άντιμετωπίση,
δταν άνέλαβε τήν ’Αστυνομίαν τοϋ
Κράτους, ή Χωροφυλακή, επέτυχε
πλήρως καί εις τον τομέα αύτόν.
'Ό π ω ς ήδη έτονίσθη, τά άστυνομικά συστήματα πού έδοκιμάσθησαν
έως τότε, άπεδείχθησαν άκατάλληλα
καί άπηρχαιωμένα. Ούτε ή Δημο
τική ούτε ή Στρατιωτική ’Αστυνο
μία κατώρθωσαν ν’ άνταποκριθοϋν
είς τάς άνάγκας τής ύπηρεσίας καί
εις τάς άπαιτήσεις τής εποχής των.
’Αντί νά πατάξουν την φαυλότητα
καί τήν αύθαιρεσίαν, τάς ύπεβοήθησαν καί τάς ένεθάρρυναν. Διότι πρώται αύταί έδωσαν τό παράδειγμα
τής παραβάσεως των Νόμων καί τής
περιφρονήσεως τής ελευθερίας καί
άξιοπρεπείας τοϋ άτόμου.
Ά φ ’ δτου ή άστυνόμευσις των
πόλεων καί τής ύπαίθρου άνετέθη
εις τήν Χωροφυλακήν, αί παλαιαί
μέθοδοι, πού ό Ελληνικός λαός
είχε καταδικάσει είς τήν ουνείδησίν
του, έγκατελείφθησαν. Καί νέα περίο
δος πολιτισμένης καί τιμίας διαχειρίσεως τής άστυνομικής εξουσίας ήρχισε. Ή Χωροφυλακή έ'δωσε καί
πάλιν σαφή καί πολλαπλά δείγματα
των ικανοτήτων της, ώς καί τής
σταθεράς θελήσεώς της νά έπιβάλη
τον σεβασμόν προς τούς Νόμους
καί τάς άποφάσεις τής Πολιτείας.
Ύ πό τήν διοίκησιν, τήν άνωτέραν
πνοήν καί τό λαμπρόν παράδειγμα
διακεκριμένων ήγητόρων καί μέ τήν
εύσυνείδητον καί πρόθυμον προσ
φοράν των άξιωματικών καί οπλι
τών της, πλεϊστοι των όποιων ήσαν
επιστήμονες, ή Χωροφυλακή, καί
ώς ’Αστυνομία, έπετέλεσεν έ'ργον
ζηλευτόν καί άξιον εύφήμου μνείας.
’Επί των ήμερων τής άστυνομεύσεώς της, ό τραμπουκισμός, ή θρασύτης καί τό έγκλημα έπατάχθησαν
άποφασιστικά καί άμείλικτα, καί
τό Κράτος εδειξεν δτι είχε καί τήν
θέλησιν καί τήν δύναμιν νά έπιβληθή.
Διά πρώτην δέ φοράν άπό τής συστάσεως τοϋ ’Ελευθέρου Έλληνικοΰ
Κράτους, οΐ πολϊται έ'βλεπαν τήν
παρουσίαν τής ’Αστυνομίας μέ έμπιστοσύνην καί άνακούφισιν.
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—Σας άποκαλύπτει δ ,τι πιό τέλειο
και σύγχρονο παράγει ή έλληνική
καί ξένη τεχνολογία.
—Κατά τό 1972: 2.934 συμμετοχαί
άπό 39 χώρας.
—Δυναμικοί άγορασταί άπό 18
χώρας.
—Πλέον του 1.500.000
είσοδοι
έπισκεπτών.
Έπισκεπτόμενος
τήν
Έκθεσιν
πλουτίζεσθε μέ νέας ιδέας, δημιουρ
γείτε νέας γνωριμίας, πραγματο
ποιείτε έπαφάς, κρίνετε, συγκρίνετε
καί διαπραγματεύεσθε.
Προγραμματίσατε άπό σήμερα τό
ταξίδι σας στήν Θεσσαλονίκη.
Γνωρίσατε τόν κόσμον της αΰριον,
τό δικό σας κόσμο, μέσα στό χώρο
τής Διεθνούς Έκθέσεως.

1 -7 -1 8 2 8

Έ ν α ρ ξ ις λειτουρ γία ς τοϋ «Λ όχου Ε ύ ελπ ίδω ν» μετονομασθέντος
βραδύτερον (1 8 3 4 ) είς « Σ τρ α τιω τ ικ ή ν Σ χολή ν Ε ύ ελπ ίδ ω ν» .

:

2 -7 -1 8 3 9 :

Θ εμελίω σ ις τού Π α νεπ ισ τη μ ίο υ ’Α θηνώ ν.

3 -7 -3 6 2 π . X

Μ άχη τη ς Μ αντινείας— Θ άνατος τού ’Ε π α μ εινώ νδ α .

4 -7 -1 8 2 2 :

Μ άχη τοϋ Π έ τ τ α —Β α ρ εία ή τ τ α τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν .

5 -7 -1 9 4 2

:

Έ κ τ έ λ ε σ ις υπ ό τ ώ ν Γ ερ μα νώ ν είς Σ κοπ ευ τή ρ ιον Κ αισαριανής τοϋ
Υ π ο π λ ο ιά ρ χ ο υ Λ ιμ ενικού Σ ώ μ α το ς Ή λ ία Κ α ζά κου ά να πτύξα ντος
μ εγά λη ν ’Ε θνικ ή ν δράσιν κ α τά τή ν Κ α τοχή ν.

6 -7 -1 9 4 8

:

Μ άχη τή ς Χ αλανδρίτσης—*Η ρ ω ϊκ ή έξοδος τη ς έξ 70 άνδρών δυνάμ εω ς Χ ω ροφυλακής δια σω θέντω ν 19 έ ξ ώ ν 15 τρ α υ μ α τία ι.

7 -7 -1 7 9 2 :

Π α νω λεθρ ία τώ ν Τ ούρκω ν είς Δ υ τ. Μ άνην προσ βλη θέντω ν υπ ό δυνά
μεω ν τοϋ Λ ά μ π ρ ου Κ ατσώ νη κ α ί σ ώ μ α το ς Μ ανιατώ ν.

8 -7 -1 8 4 2 :

Θ εμελίω σ ις τοϋ ’Α στεροσ κοπείου ’Α θηνώ ν ά νεγερθέντος δαπ ά να ις
τοϋ ’Εθ νικ ού Ε ύ ερ γέτου Γ εω ρ γίο υ Σ ίνα .

9 -7 -1 7 1 5 :

Κ α τά λη ψ ις ύπ ό τώ ν Τ ούρκω ν το ϋ Ν αυπλίου διατελοϋντος ύπ ό Έ ν ε τικ ή ν κυριαρχίαν.

1C -7 -1 7 7 4
11-7-1865

:

Μ εταφορά κα ί τα φ ή είς Ζάκυνθον τώ ν όστώ ν τοϋ ’Εθνικού π ο ιη τοϋ Διονυσίου Σ ολω μ οΰ .

12-7-1920 :

Κ α τά λη ψ ις τη ς Ά νδρ ια νουπ όλεω ς ύπό τοϋ ’Ε λληνικού Σ τρ α το ύ .

1 3 -7 -1 9 4 4 :

’Έ ν α ρ ξ ις τώ ν θηριω διώ ν ύπό τώ ν δημ ίω ν τοϋ Ε .Λ .Α .Σ . είς τήν
μα ρτυρική ν κ ω μ όπολ ιν Μ ελιγαλα— Μ εσσηνίας.

14-7-1832 :

"Ε ναρξις τώ ν έργα σ ιώ ν τή ς Δ ', έν Π ρ ονοί? Ν αυπλίου Έ θ νο σ υ νε λεύσεω ς.

15-7-1899

:

Θ άνατος είς ’Α λεξάνδρειαν τοϋ ’Εθνικού εύεργέτου Γ εω ρ γ ίο υ Ά β έ ρω φ.

17-7-1948

:

Ά π ό κ ρ ο υ σ ις ύπ ό δυνάμεω ν Χ ω ροφυλακής ύπερδια κοσ ίω ν βαρέω ς
ώ π λισ μ ένω ν κομ μου νισ τοσ υμμ ορ ιτώ ν ένεργη σά ντω ν έπ ίθεσ ιν κα τά
τή ς Κ α ρδίτσ η ς.

17-7-1912

:

Έ κ δ ίω ξ ις ύπ ό κ α το ίκ ω ν τ ή ς ’Ικα ρ ία ς τώ ν Τ ουρκικώ ν ’Α ρ χώ ν
’Α να κ ή ρ υ ξ ή τή ς « Ί κ α ρ ια κ ή ς Π ο λ ιτεία ς» .

18-7-1951

:

Ε ίδο π ο ίη σ ις τή ς ’Ε λλ ά δος π ερ ί άνα γνω ρίσ εώ ς τη ς ώ ς μέλους τοϋ
’Α τλα ντικού Σ υμ φ ώ νου.

19-7-1828

:

Έ ξ ο υ σ ιο δ ό τη σ ις τή ς Γ α λλ ία ς βάσει τού πρω τοκόλλου τοϋ Λ ονδί
νου, π ρός έκ δίω ξιν τσ ϋ Ί μ π ρ α ή μ έκ τή ς Π ελοποννήσου.

20-7- 8 1 1 :

Κ α τα στροφ ή τώ ν Β ουλγά ρω ν tic Π λεύνα ν ύπ ό τοϋ αύτοκράτορος
Ν ικηφόρου Α '.

21-7-1930

’Ο νομασία όδοϋ τή ς Β ιέννης ύπ ό τόν τίτλ ο ν: « Ρ ή γ α ς Φ εοα ϊος, 1 7 5 4 —
1798, Έ λ λ η ν τή ς ’Ελευθερίας π ο ιη τή ς» .

22-7-168 π . Χ .

Μ άχη τή ς Π ύδνη ς κ α θ ’ ήν ό Ρ ω μ α ίο ς "Τ π α το ς Α ίμ ίλ ιο ς Π α ύλος
ένίκησ ε τούς ύπό τόν Π ερ σ έα Μ ακεδόνας.

2 3 -7 -1 8 3 3 :

Ά ν α κ ή ρ υ ξ ις D E F A C T O τή ς ’Ε κ κ λη σ ία ς τή ς ’Ε λλάδος ώ ς αύτο κεφάλου.

24-7-1923

:

Σ υνθήκη τ ή ς Λ ω ζά νη ς. Ρ ύ θ μ ισ ις τώ ν συνόρων μ ετα ξύ ’Ε λλ ά δο ς
κ α ί Τ ουρκία ς.

25-7-1054

:

•Ο ρισ τικ όν σ χ ίσ μ α μ ετα ξύ ’Α να τολικ ή ς κ α ί Δ υ τικ ή ς ’Ε κ κ λη σ ία ς.

2 6 -7 -1 9 4 7 :

ΤΟΝ

ΙΟ ΥΛ ΙΟ Ν

Σ υνθήκη τοϋ Κ ιουτσούκ—Κ α ϊνα ρτζή κ α θ ’ ήν έθεσ πίσ θησαν εύεργετ ικ ά μ έτρ α ύπέρ τώ ν Χ ριστιανώ ν.

:

:

ΖΥΝΕΒΗΖΛΝ

Ά π ό κ ρ ο υ σ ις ύπό όλιγα ρ ίθμ ω ν δυνάμεω ν Σ τρ α το ύ κ α ί Χ ω ροφυλα
κής ύπερτέρω ν κ α ί βαρέω ς ώ π λισ μ ένω ν δυνάμεω ν κομμουνιστοσυιζμ ορ ιτώ ν ένεργησάντω ν έπ ιθέσ εις είς Ά μ ύ ν τ α ιο ν , Γ α λ ά τ εια κα ί
Ο λ υ μ π ιά δ α Έ ο ο δ α ία ς.

27-7-1203

:

Έ μ φ ά ν ισ ις τού στόλου τ ώ ν Σ τα υροφ όρω ν π ρό τή ς Κ ω νσ τα ντινο υ
π όλεω ς.

28-7-1822

:

Μ άχη τώ ν Δ ερβενα κίω ν—Κ α τα στροφ ή το ϋ Δ ρ ά μα λη .

29-7-1014

:

Μ άχη τοϋ Κ λειδίου κ α θ ’ ή ν ό αύτοκρά τω ρ Β α σ ίλειος Β \ Β ουλγα ροκτόνος κ α τετρ ό π ω σ ε τούς Βομλγάρους

30-7-1824

:

Κ α τα να υμ ά χη σ ις τοϋ Τουρκικού στόλου π α ρ ά τή ν Ι κ α ρ ία ν ύπό
τοϋ Σ α χτο ύ ρ η .

31-7-1818

:

θ ά ν α τ ο ς είς Κ ω νσ τα ντιν ο ύ π ο λ ή τοϋ ·έκ τώ ν Ιδρυτώ ν τή ς Φ ιλικ ή ς
Ε τ α ιρ ε ία ς Ν ικολάου Σ κουφ ά .

Ή Μάχη τών Δερβενακίων (’Ιούλιος 1822)
καί ή συντριπτική καταστροφή τών στρατιών
τού Δράμαλη άνεπτέρωσε τήν πίστιν τών Ε λ 
λήνων εις τήν άναγέννησιν τής πατρίδος. Τό
στρατηγικόν δαιμόνιον τού Κολοκοτρώνη έθριάμβευσεν έπί τής άριθμητικής υπεροχής τών
άντιπάλων καί τόν κατέστησε θρυλλικήν μορ
φήν τής 'Ιστορίας.
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Π Α Γ Κ Ο Σ Μ ΙΟ Ν

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν

ΕΝΑΣ ΦΑΡΑΩ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ

Π Ε Ρ ΙΣ Κ Ο Π ΙΟ Ν

φράζεται σάν ένα είδος έκδικήσεως άπό τήν πλευρά
ή μάλλον άπό τήν σαρκοφάγο ένός Φαραώ τήν ώρα
πού μερικοί ιερόσυλοι έτάραξαν πρώτα τήν αιώνια
γαλήνη του καί ύστερα τά. . . πολύτιμα κτερίσματά
του. . .

ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΞΑΣ

Σέ πολύ δύσκολη θέσι βρέθηκαν δύο συνεργαζόμενες συμμορίες Αιγυπτίων άρχαιοκαπήλων δταν
συναντήθηκαν κάπου στην έρημο, 160 χιλιόμετρα
νοτίως τοΰ Κάιρου καί δίπλα σ’ έναν τάφο ένός Φα
ραώ πού μόλις προηγουμένως είχαν λεηλατήσει.
"Ολα φαίνονταν ήσυχα άλλά σέ μιά στιγμή τά πρά
γματα πήραν άσχημη τροπή. Οί άπληστοι τυμ
βωρύχοι θαμπωμένοι άπό τήν πλούσια λεία άρχισαν
νά φιλονικούν μεταξύ τους. Ό κάθε ένας διεκδικοϋσε
γιά λογαριασμό του τό μερίδιο τού λέοντος άπό τόν
θησαυρό, ό όποιος μεταξύ των άλλων περιελάμβανε
μιά μούμια, άγαλματίδια καί κοσμήματα ήλικίας
2.600 έτών. ’Αλλά τό κυριώτερο εύρημα ήταν ένα
φέρετρο τοΰ Πρίγκηπος Μπά-Κάϊ-Σί τοΰ 7ου π. X.
αίώνος βάρους 15 περίπου τόννων. Ή σχετική εί
δη σι δέν διευκρινίζει έάν κανένα άπό τά μέλη τών
δύο συμμοριών διεκδικοϋσε τό βαρύτατο καί μακά
βριο αύτό άντικείμενο. Είναι όμως έξακριβωμένο
δτι αρχικές άψιμαχίες κατέληξαν σέ ένοπλη σύρραξι μέ άπολογισμό δύο τραυματίες καί έναν τρίτο
ό όποιος τελικά ύπέκυψε στά τραύματά του καί έτσι
έκέρδισε ένα άλλο μικρών διαστάσεων φέρετρο. Έν
τώ μεταξύ κατέφθασε ή ’Αστυνομία ή όποια καί έφιλοδώρησε 34 άπό τούς συμπλεκομένους μέ ένα ζευ
γάρι χειροπέδες στον κάθε ένα. Καί πάλι ή εΐδησι
δέν διευκρινίζει πώς είδοποιήθη ή ’Αστυνομία. 'Υ
ποθετικά μόνο μπορούμε νά συμπεράνωμε δτι αύτό
δέν θά έγινε άπό «φωνή βοήσαντος έν τή έρήμφ»
άλλά κατά πάσαν πιθανότητα άπό τις διασταυρού
μενες ριπές τών άρχαιοκαπήλων. Οί τελευταίοι άνοι
ξαν βέβαια έναν τάφο άλλά μέ τά καμώματά τους βρέ
θηκαν οί ίδιοι μέσα σ’ αύτόν, ένώ έάν τηρούσαν σι
γή .. . Σφιγγός τά πράγματα θά είχαν διαφορετική
έξέλιξι. "Ετσι τό αναπάντεχο αύτό περιστατικό μετα
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"Οπως είναι ήδη γνωστό εκτός άπό τά καθα-ρώς
άθλητικά, ένα πλήθος άπό παράξενα ρεκόρ κατέχονται άπό άνθρώπους κάθε Έθνικότητος, φύλου,
ήλικίας καί διανοητικής καταστάσεως. Στήν ’Αγ
γλία έπί παραδείγματι πρό καιρού έγινε τό πρωτά
θλημα. . . κραυγής, στον ίδιο χώρο ένωρίτερα σέ
στύλ γκράν-γκινιόλ τό τουρνουά. . . γκριμάτσας, κά
που άλλού λίγο πιό πριν άγώνες δρόμου σέ μιά πίστα
στρωμένη άπό πορτοκάλια, κ.λ.π., κ.λ.π. Μέ βάσι
τά διάφορα έξωφρενικά ρεκόρ, κάποιος ξένος όνόματι Μπένζαμιν Γκίννες, έκυκλοφόρησε ένα βιβλίο
πού έχει τίτλο: «Βιβλίον τών παγκοσμίων ρεκόρ».
Μεταξύ τών άλλων άναφέρει καί ένα περίεργο ρε
κόρ πού γεννήθηκε στό Τέξας. Δέν πρόκειται βέ
βαια γιά κατόρθωμα κάποιου «πιστολέρο» στήν σκο
ποβολή ούτε γιά καμμιά έπιτυχία καου-μπόϋ σ’
ένα άπό τά «Ροντέο» τοΰ Φάρ Γουέστ. 'Απλούστατα
στό βιβλίο αύτό άναφέρεται ένας κάτοικος τοΰ Μακίννεϋ τοΰ Τέξας ό όποιος άπό τις 15 ’Οκτωβρίου
1966 διατηρεί έπαξίως τόν τίτλο τοΰ χειρότερου —
κατά τόν «συγγραφέα»—όδηγοΰ στον κόσμο. Μέσα
σέ είκοσι λεπτά τής ώρας έλαβε δέκα κλήσεις άπό
τούς τροχονόμους τής πόλεως, έκανε τέσσερις συγ
κρούσεις καί προκάλεσε έξι άτυχήματα(!) βγαίνοντας
τελικά σώος καί αβλαβής. Ό Μπένζαμιν Γκίννες
άγνωστο άν άπό λόγους σκοπιμότητος ή δχι δέν
άναφέρει τό δνομα τοΰ έπεισοδιακοΰ αύτοΰ όδηγοΰ.
"Αν λάβωμε ύπ’ δψιν τήν στοιχειώδη άγνοιά του
άπό όδήγησι καί κανόνες κυκλοφορίας, καθώς
καί τήν πολυσύλλαβη μέ 'Ισπανικές ρίζες όνοματολογία τών κατοίκων τών χωρών τής Κεντρώας καί
Νοτίου ’Αμερικής, μπροΰμε νά δώσωμε στόν άγνω
στο αύτό ρέκορντμαν τοΰ Τέξας τό Εξελληνισμένο
δνομα: Έστεμπάν Στουρναρέζ ντέλ Καρμανιόλ. . . .

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

"Αν ό προαναφερόμενος τίτλος δέν είναι σύμφω
νος μέ τήν έπιστημονική ορολογία, δπως θά ίδοΰμε
στήν συνέχεια, υπαίτιοι είναι δύο Γερμανοί κλέφτες
στό Άννόβερο τής Δυτικής Γερμανίας, οί όποιοι
διέρρηξαν πρόσφατα τό κτιριακό συγκρότημα τοΰ

ομωνύμου Πανεπιστημίου, καί συγκεκριμένα τήν
πτέρυγα των έργαστηρίων. Άφήρεσαν διάφορα αντι
κείμενα αξίας καί σε κάποια στιγμή ένω περνού
σαν εμπρός άπό μιά συσκευή ραδιενεργών ισοτό
πων επειδή δέν είχαν διαβάσει προηγουμένως τήν
σχετική απαγορευτική επιγραφή, βομβαρδίστηκαν
χωρίς νά τό καταλάβουν άπό ραδιενεργό ακτινοβο
λία. Οί υπεύθυνοι τοΰ Πανεπιστημίου έκαναν έκκλησιν άπό τό ραδιόφωνο γιά τόν κίνδυνο πού διέτρεχαν οί δύο κακοποιοί, οί όποιοι δέν έγνώσθη εάν
άνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησι νά παρουσιασθοϋν
γιά νά αρχίσουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Πάντως
ή περίπτωσί τους οίκτο μπορεί νά προκαλέση αλλά
καί λίγηθυμηδία στις άποχρώσεις τοΰ «μπλάκ χι
ούμορ» άνσκεφθή κανείς ότι οί άπρόσκλητοι επι
σκέπτες τοΰΓερμανικοΰ Πανεπιστημίου άπό κοινω
νικά έγιναν ραδιενεργά παράσιτα.

δειξε τήν μεγάλη κλάσι του. Ό σο γιά τά θύματά του,
όπως λέει ό λαός, «έβαλαν νερό στό κρασί τους»
ύστερα άπό τό πάθημά τους. Νερό καί μάλιστα σέ
τεράστιες ποσότητες, έβαζε στό κρασί του μαζί μέ
διάφορες χημικές ουσίες ένας άλλος ’Ιταλός όνόματι
Άουγκοΰστο ντε Μπαρτολομέϊ. Μόνο πού δέν τό
έπινε ό ίδιος—αυτό έλλειπε—άλλά τό πωλοΰσε σέ
τρίτους συναποκομίζοντας μεγάλα κέρδη. Δέν έγνώ
σθη εάν οί κατά τόπους Σύλλογοι των ’Ιταλών Βαρελοφρόνων άντέδρασαν μέ παραστάσεις καί υπομνή
ματα διαμαρτυρίας γιά τήν έκτεταμένη αύτή νοθεία.
Άπό τήν Αστυνομία πάντως άνεκοινώθη ότι κατεσχέθησαν 300.000 λίτρες νοθευμένο κρασί ενώ ό
πολυμήχανος έμπορος συνελήφθη. Στήν φυλακή
ισχυρίζεται τώρα ότι έκανε ώρισμένες άθώες προσ
μίξεις προκειμένου νά σταθεροποιήση τό κρασί σέ
χαμηλότερο ποσοστό οινοπνεύματος ελπίζοντας
ότι μέ αύτό παράλληλα θά σταθεροποιούσε καί τά με
θυσμένα βήματα τών ’Ιταλών κρασοπατέρων.

ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΘΕΙΑ ΑΛΑ—ΙΤΑΛΙΚΑ
(Υ)ΙΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ
Άπό τήν Ρώμη έρχονται οί δύο ειδήσεις όπως τις
έδωσε στήν δημοσιότητα ή Αστυνομία τής «αιω
νίου πόλεως». Ή πρώτη άναφέρεται στόν Άντόνιο Μπατίστα, Πρόεδρο τής Ένώσεως ’Ιταλών Μά
γων, ό όποιος έδινε τούς χρησμούς του έναντι άστρονομικών άμοιβών. Θύματά του υπήρξαν διάφοροι
άθεράπευτα καί χωρίς άνταπόκρισι έρωτευμένοι,
καθώς καί άλλοι οίκονομικώς έξουθενωμένοι, οί
όποιοι άργησαν άλλά τελικά διεπίστωσαν ότι τό
σλόγκαν «ό μάγος Άντόνιο ξέρει», ήταν μιά καλο
στημένη άπάτη. Σύσσωμοι κατέφυγαν στήν ’Αστυ
νομία, άλλά όταν οί Καραμπινιέροι έφταναν στό δια
μέρισμά του νά τόν συλλάβουν, ό πανούργος Ρω
μαίος είχε έξαφανισθή ώς διά. . . μαγείας. Ή δη κα
ταζητείται, άλλά μέ τήν θεαματική αύτή φυγή άπέ-

Μάταια ό Ά λις Σάρερ, ένας φιλήσυχος Αυστρια
κός προσπαθούσε νά πείση τόν 1άχρονο γιό του ότι
έπρεπε νά περιορίση τό μήκος τών μαλλιών του πού
έκάλυπταν τούς ώμους του. Ό νεαρός όμως προέβαλλε ένα φοβερό πείσμα. "Υστερα άπό αυτό ό δύστρο
πος διάδοχος τής οικογένειας ώδηγήθη άπό τόν πα
τέρα του σ’ ένα γειτονικό κουρείο γιά άναγκαστική
.. . άποψίλωσι. Ό νεαρός προς στιγμήν φάνηκε νά
ύποχωρή. Μόλις όμως έφθασαν έξω άπό τό κατά
στημα αστραπιαία έβγαλε ένα σφυρί πού είχε κρύ
ψει στό έσωτερικό τοΰ έπανοφωριοϋ του καί χωρίς
χρονοτριβή άρχισε νά χτυπά στό κεφάλι τόν άτυχο
πατέρα του. Κάποιοι περαστικοί παρενέβησαν καί
γλύτωσαν άπό τό άνελέητο σφυροκόπημα τό θύμα
πού βρήκε τις αισθήσεις του στό Νοσοκομείο ύστε
ρα άπό 6 όλόκληρες ώρες. Έ τσι γιά μιά άκόμη φο
ρά ήρθε ή έπιβεβαίωσις ότι ή ύπερβολική έλαστικότητα καί οί άψυχολόγητοι συμβιβασμοί τών με
γάλων έναντι τών μικρών δημιουργούν τις περισ
σότερες φορές διαλυτικές καταστάσεις γιά τήν οικο
γένεια καί τήν κοινωνία γενικώτερα.
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ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η ΕΞ Ε Λ ΙΞ ΙΣ

A

ΤΟΥ Θ Ε Σ Μ Ο Υ

ΙΩ A N N ΟΥ Τ Ρ Υ Π Η Ταγμ)ρχου Χωρ)κής

'Ο ’Αστυνομικός θεσμός τής Μεγάλης Βρεττανίας έχει μεγάλην σπουδαιότητα, διότι θεωρείται
ένας άπό τούς παλαιοτέρους, αν όχι ό αρχαιότερος, είς
τον Εύρωπαϊκόν χώρον και τούς πλέον έπιτυχημένους
θεσμούς τού είδους. Ό τρόπος όργανώσεως, έκπαιδεύσεως και δράσεως των ’Αστυνομικών τής Βρεττανικής Κοινοπολιτείας έπηρέασε πάρα πολύ τούς
άντιστοίχους θεσμούς τών Ευρωπαϊκών κρατών άλλα
καί ολοκλήρου τής ύδρογείου. Κατά τον περασμένον
καί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αΐώνος , όταν ή Βρεττανία ήτο πρώτη παγκόσμιος δύναμις, μετεφύτευσε είς
τάς άποικίας καί τάς κτήσεις της τούς άστυνομικούς
θεσμούς τής χώρας μέ άρκετήν πάντοτε Ιπιτυχίαν.

εωροΰμεν άπαραίτητον, δπως
πριν ή έξετάσωμεν τήν σύγ
χρονον μορφήν τοΰ ’Αστυνο
μικού θεσμοϋ τής Μ. Βρεττανίας, άνατρέξωμεν είς τό άπώτερον
παρελθόν, διά νά σχηματίσωμεν
μίαν πληρεστέραν εικόνα τής έξελίξεώς του άφ’ ένός καί διά νά κατανοήσωμεν καλύτερον τήν σύγχρο
νον μορφήν καί όργάνωσίν τουάφ’
έτέρου.
'Η βάσις τοΰ Άστυνομικοΰ
θεσμοΰ τής Μ. Βρεττανίας άνατρέχει είς τό παλαιόν σύστημα, τό
όποιον έπεκράτησε μεταξύ τών
Γερμανικών φυλών τής Κ. Ευρώ
πης κατά τήν έποχήν τής Ρωμαϊ
κής ^κυριαρχίας.
Οί Βρεττανοί υιοθέτησαν τήν
ιδέαν τής έξασφαλίσεως τής Δη
μοσίας τάξεως διά τής άναθέσεως
τής ευθύνης ταύτης είς αυτούς

Θ

*

τούτους τούς πολίτας, οί όποιοι
διά των έπί τούτω, διοριζομένων
υπό των οικογενειών ή ύπό ομά
δων οικογενειών, άντιπροσώπων,
έξεπροσώπευον τήν ’Αστυνομικήν
έξουσίαν παρά τώ Άρχηγώ.
Οί Σάξωνες όθεν μετέφερον
τόν αστυνομικόν θεσμόν εις τήν
’Αγγλίαν, όπου κατόπιν έβελτιώθη
καί έξελίχθη, σύν τώ χρόνω εις
τήν σημερινήν του μορφήν.
Κατά τήν παλαιάν εποχήν εις
τήν ’Αγγλίαν ΐσχυε τό έξης διοι
κητικόν σύστημα : Αϊ οίκογένειαι
ήσαν κεχωρισμέναι άνά ομάδας
τών 10 οικογενειών, αί όποΐαι
έλέγοντο «Ταϊδίνγκς». Έκάστη όμάς διώριζεν ένα άντιπρόσωπον,
ό όποιος έλέγετο«Τάϊδιν-μάν». Κά
θε μεγαλυτέρα όμάς τών 10 «Τάϊδινγκς» ύπήγετο είςένα «Εκατόν
ταρχον» (HUNDRED MAN) ο
όποιος ήτο ύπεύθυνος έναντι τοΰ
Σερίφη τής Κομητείας. Οϋτω, κά
θε πολίτης καθίστατο αυτομάτως
ύπεύθυνος έναντι τών συγγενών του
καί τών ομάδων οικογενειών διά
τήν αυστηράν τήρησιν τών νόμων
καί ή όμάς ήτο ούτω υπεύθυνος
διά τήν έξασφάλισιν τής κανονι
κής λειτουργίας τοΰ συστήματος
τούτου.
ΣΛν τώ χρόνφ όμως έξελίχθησαν έν Μ. Βρεττανίμ τρεις· δια
φορετικοί άστυνομικοϊ θεσμοί :
α) Τό σύστημα τοΰ Τάϊδιν—μάν
δέν έπέζησε μετά τήν επαφήν τών
’Αγγλικών φυλών μετά τών Νορ
μανδικών τοιούτων, ήτοι μετά τό
1066, αί όποΐαι έπέβαλον τό Φε
ουδαρχικόν σύστημα.
β) Τό δεύτερον σύστημα περιελάμβανεν ένα άοπλον καί ικανόν
πολίτην, ό όποιος διωρίζετο ή
έξελέγετο κατ’ έτος, ϊνα ύπηρετή
άμισθϊ ως ’Αστυνόμος τής Παροι
κίας. (PARISH CONSTABLE).
Ούτος προκειμένου νά εξασφάλιση
τήν εφαρμογήν τών Νόμων συνειργάζετο στενώς μετά τών το
πικών Δικαστικών ’Αρχών. Εις
τάς πόλεις, έκτος τοΰ άνωτέρω,
άργότερον διωρίζοντο υπό ειδικών
ομάδων πολιτών, οί γνωστοί μέ τό
όνομα «WATCHMEN» φύλακες,
καθήκοντα τών όποιων ήσαν ή
φύλαξις τών πυλών καί ή περιπο
λία τών οδών τών πόλεων.
γ) ’Επειδή όμως τά δύο άνω
τέρω συστήματα άπέτυχον εις τήν
άποστολήν των, περί τό τέλος τοΰ
18ου αίώνος ένεφανίσθη εις τήν
’Αγγλίαν τό τρίτον σύστημα τό

όποιον καί ώνομάσθη «Νέα ’Αστυ
νομία».
Ή ιδέα περί άναμορφώσεως
τοΰ συστήματος τών Τάϊδιν—Μεν,
τό όποιον ΐσχυεν μέχρι τής Βασι
λείας τοΰ Έδουάρδου I τοΰ Γουϊντσέστερ καί τοΰ τοιούτου τοΰ
Πάρις — Κόνσταμπέλ, τό όποιον
έδημιουργήθη έπί τής Βασιλείας
τοΰ ’Ερρίκου τοΰ III, ήρχισε κατά
τό 1749, δτε ή τότε Κυβέρνησις
ώργάνωσε τήν επαγγελματικήν ’Α
στυνομίαν ύπό τόν γνωστόν μυθιστοριογράφον Χένρι
Φίλντιν.
Μέ τόν διορισμόν τούτου έγένετο
ή άρχή τής δημιουργίας τής ’Επαγ
γελματικής ’Αστυνομίας έν’Αγγλία
καί ό πρώτος τώ δντι ικανοποιη
τικός συνδυασμός τοΰ δικαστικοΰ
καί άστυνομικοΰ θεσμοΰ. Ό Φίλντιν διωργάνωσε άστυνομικάς όμάδας διώξεως τών έγκλη ματιών,
δμοιον περίπου πρός τόν σημερι
νόν, εις τήν περιοχήν τοΰ Γουέστμινστερ, δπου πρότερον ώργίαζε
τό έγκλημα καί ή παρανομία.
Μετά τόν πρόωρον θάνατον
αύτοΰ τό 1754, τό έργον τής όργα-

νώσεως τής Νέας ’Αστυνομίας συνεχίσθη ύπό τοΰ άδελφοΰ του Σερ
Τζών Φίλντιγκ, ό όποιος είργάσθη
διά τόν άνωτέρω σκοπόν μέχρι τό
έτος 1780, δτε καί άπεβίωσε.
Οί άνωτέρω ’Αστυνομικοί τής
όδοΰ Μπόου, δπου ήτο τό Άρχηγεϊον των, ήσαν γνωστοί ως Θίφτεϊκερς (δηλ. διώκται τών κλεπτών).
Τό 1782 ένα νέο Σώμα ’Αστυ
νομικόν τής Μπόου Στρήτ ένεφα
νίσθη εις τό Λονδΐνον καί τά περί
χωρά του, άποτελούμενον ύπό ένο
πλων άστυνομικών, τό όποιον έλέYsto«BOW STREET PATROLS»
(Αί περιπο,λίαι τής όδοΰ Μπόου),
αί όποΐαι 50 έτη άργότερον συνεχωνεύθησαν μέ τήν δημιουργηθεΐσαν Μητροπολιτικήν ’Αστυνο
μίαν. Ούτοι άνελάμβανον ύπηρεσίαν τό άπόγευμα καί παρέδιδον
ταύτην κατά τό μεσονύκτιον. ’Εάν
ή ’Αστυνομία αΰτη είχεν όργανωθή
ένωρίτερον, άσφαλώς δέν θά είχον
κυριαρχήσει τών όδών οί περιβό
ητοι λησταί, «οί κύριοι τών όδών»
δπως έλέγοντο τότε, καί ίσως νά
μή είχον έμνεύσει τήν λαϊκήν
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«όπεραν των Ζητιάνων», κατά τό
1728, διότι πράγματι αί περιπολίαι αύταϊ διέλυσαν κυριολεκτικώς τάς λυμαινούσας τήν ύπαιθρον
ληστοσυμμορίας τής εποχής έκείνης.
Έ πΐ Φίλντιν καί επί τής έποχής των διαδόχων του εις τήν
Μπόου Στρήτ, ή θέσις τοΰ Δικαστοΰ ώμοίαζε μέ τήν τοιαύτην τοΰ
Νομάρχου τής Αύτοκρατορικής
Ρώμης. Συνεκέντρωνε τάς έξουσίας τοΰ Άρχιδικαστοϋ καί τοΰ
’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας, έως
ότου οι Κομμίσιονερς (Διευθυνταί) τοΰ Ρόμπερ Πήλ, άνέλαβον
τό 1829, τόν πλήρη έλεγχον τής
’Αστυνομίας τοΰ Λονδίνου.
Τό 1798 μία Οικονομική ’Επι
τροπή προέτεινε τήν αΰξησιν τοΰ
άριθμοΰ τών Κόνσταμπελ, τήν αΰξησιν τών δικαιωμάτων τών Δι
καστών, ώς καί τήν σύστασιν
’Αστυνομικού Συμβουλίου έλέγχου
τών ’Αστυνομικών.
Μετά δέ τά φοβερά εγκλήματα
τής όδοΰ Ράτσκλιφ, ή γενική κα
τακραυγή τοΰ ’Αγγλικού Λαού,
ό όποιος πράγματι εΐχεν τρομοκρατηθή κυριολεκτικούς, ώδήγησεν εις
τήν κατά τό 1816—18 γενικήν άναθεώρησιν τοΰ θεσμού τούτου. Εις
τήν τελικήν της αναφοράν ή συσταθεΐσα προς μελέτην τοΰ σοβαροΰ
τούτου θέματος ’Επιτροπή εκθέ
τει έν όλίγοις τά κάτωθι : «ΓΤρόληψις τοΰ έγκλήματος. Είναι έργον δυσχερέστατον. Ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει ότι ή πρόληψις
τοΰ έγκλήματος είναι προτιμοτέρα
τής καταστολής του. Πλήν όμως
ή δυσχέρεια δέν έγκειται εις τόν
σκοπόν, άλλά είς τά μέσα πραγματοποιήσεως τούτου. Καί, καίτοι
ή ’Επιτροπή θά ήδύνατο νά φαντασθή έν άστυνομικόν σύστημα
τό όποιον θά ήδύνατο νά έπιτύχη
τοΰ έπιδιωκομένου τούτου σκοπού,
έν τούτοις, είς μίαν έλευθέραν
χώραν, έν τοιοΰτον σύστημα θά
προεκάλη απέχθειαν καί τρόμον,
καί δέν θά εύρίσκετο Κυβέρνησις
νά πραγματοποιήση τοΰτο. Είς
δεσποτικάς χώρας δέν έχει έπιτύχει
είσέτι είς δν βαθμόν διετείνοντο
οί θεωρητικοί δημιουργοί του. Καί
ύπό τών έλευθέρων λαών μία τοιαύτη πρότασις θά άπερρίπτετο μετ’
άπεχθείας. Θά ήτο έν σύστημα τό
όποιον θά μετέτρεπε κάθε υπηρέ
την είς κατάσκοπον τοΰ κυρίου
του καί κάθε τάξιν κοινωνικήν
κατάσκοπον τής έτέρας.
Ή ’Αστυνομία μιας έλευθέρας
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χώρας πρέπει νά βασίζεται είς
τούς άγράφους καί γραπτούς ανθρω
πίνους νόμους, έπί μιας αποτελε
σματικής καί πεφωτισμένης δικαιο
σύνης, καί έπί τής έπιλογής τών
πλέον καταλλήλων άνδρών, είς
τούς όποιους θά άνατεθή ή ευθύ
νη διατηρήσεως τής τάξεως καί
τής έφαρμογής τών νόμων γενικώς.
’Αλλά έπί πλέον τούτων, νά βασί
ζεται έπί τών ήθικών αρχών καί
τής γνώμης τοΰ Λαοΰ.
Τό 1822 συνεστήθη μία άλλη
’Επιτροπή ύπό τόν Σέρ Ρόμπερτ
Πήλ, ό όποιος διεδέχθη τόν Σέρ
Σίνταμουθ, ώς Λόρδος 'Υπουργός
Εσωτερικών
τοΰ
Λίβερπουλ
(1788—1850).
Παρά τήν προσπάθειαν τοΰ
Πήλ ν’ άνεύρη έν άποτελεσματικόν
άστυνομικόν σύστημα προς έπιβολήν τής τάξεως καί κυρίως τήν
καταστολήν τής μαστιζούσης τήν
χώραν ληστείας, ούτος συνήντησε
πολλάς αντιδράσεις εκ μέρους τών
μελών τής ’Επιτροπής, πράγμα τό
όποιον, καταδεικνύει, πόσον ό ’Αγ
γλικός Λαός άπεχθάνεται τήν υπερ
βολικήν ’Αστυνομικήν έξουσίαν
τύπου ολοκληρωτικών καθεστώ
των.
« . . . Είναι δύσκολον νά συνδυάση τις έν άστυνομικόν σύστημα
μετά τής άπολύτου έλευθερίας δράσεως τοΰ πολίτου πράγμα τό όποιον
αποτελεί τό μεγαλύτερον προνόμιον καί τήν εύλογίαν τής κοινω
νίας τής χώρας ταύτης».
Παρά τήν άντίδρασιν ταύτην ό
Πήλ δχι μόνον δέν άπεκαρδιώθη
άλλά συνέχισεν έπιμόνως τό έργον του, κατορθώσας μετά 6 έτη
νά έπιτύχη τήν ψήφησιν ένός
Νόμου προβλέποντος τήνάναμόρφωσιν τοΰ δλου ’Αστυνομικού Συ
στήματος τής ’Αγγλίας. "Οτε δέ
ήσθάνθη, δτι έδραίωσε τήν θέσιν
του καί έπέβαλε τάς απόψεις του
έπί τών διατακτικών Άγγλων, διώρισεν μίαν νέαν ’Επιτροπήν, τό
1828, διά τήν έκ νέου μελέτην τοΰ
δλου θέματος. Τά μέλη τής ’Επι
τροπής ταύτης, τά όποια εΐχον
έπιλεγή μετ’ ιδιαιτέρας προσο
χής, είς τήν έκθεσίν των, συνέστη
σαν έμφατικώς καί υπεστήριξαν τήν
άποψιν περί τής άδηρήτου άνάγκης δημιουργίας τής ’Αστυνομίας
τοΰ Λονδίνου.
Βάσει τής Έκθέσεως ταύτης ό
Ρόμπερτ Πήλ είσήγαγε τήν 15
’Απριλίου 1829 ένα νομοσχέδιον
περί βελτιώσεως τής ’Αστυνομίας
τοΰ Λονδίνου καί τών περιχώρων

τής Μητροπόλεως, τό όποιον προέβλεπε τήν δημιουργίαν ένός Σώμα
τος
εμμίσθων
’Αστυφυλάκων
(Κόνσταμπελ) υπό τήν ήγεσίαν
δύο Διευθυντών (Κομμίσιονερς).
Ό Ρόμπερτ Πήλ σκοπίμως
ήγνόησε τήν άντίδρασιν τοϋ κοι
νού καί των πολιτικών, καί προέτεινε όπως τό Ά στυ τοϋ Λονδί
νου περιληφθή εις τήν δικαιοδο
σίαν τής Νέας ’Αστυνομίας, άλλά
εις τήν πρότασίν του ταύτην συνήντησε κϋμα άγανακτήσεως καί
άντιδράσεως, πράγμα τό όποιον
τόν ΰπεχρέωσεν εις ύπαναχώρησιν
καί συμβιβασμόν μέ τό κόμμα τών
Χουΐγκς, παραιτηθείς τής ώς άνω
άπόψεως, επιτυχών όμως τήν ψήφισιν τοϋ νέου Νόμου περί ’Αστυνο
μίας, άνευ περαιτέρω άντιδράσεως.
Διά πρώτην φοράν τό ’Αγγλικόν
Κοινοβούλιον ήγνόησε καί έπρόδωσε τήν θέλησιν τοϋ λαοϋ, πράγμα τό
όποιον έξήγειρε θύελλα άντιδράσεως κατά τοϋ Πήλ καί φυσικά καί
κατά τής Νέας Μητροπολιτικής
’Αστυνομίας, πράγμα μάλιστα τό
όποιον, ώδήγησε καί εις τήν παραίτησιν καί αυτής άκόμη τής
Κυβερνήσεως τών Τόρρις, ή όποια
είχεν υποστηρίξει τό νομοσχέδιον
τοϋ Πήλ.
Ή προσπάθεια αϋτη τοϋ Πήλ
ήτο πράγματι τολμηρή, διότι ό
’Αγγλικός λαός είχεν τήν πικράν
εμπειρίαν τής άποτυχίας τών μέ
χρι τοϋδε ’Αστυνομικών συστημά
των, τά όποια διεκρίνοντο διά
τήν διαφθοράν καί άνικανότητα νά
έπιβάλλουν τήν τάξιν καί τόν
νόμον, πράγμα τό όποιον έκαμεν
τόν λαόν δύσπιστον πρός κάθε και
νοτομίαν καί ιδία άπόπειραν περιο
ρισμού τής έλευθερίας δράσεως
καί ένεργείας του.
Βεβαίως κατά τήν είσήγησιν
τοϋ Νομοσχεδίου του, ό Πήλ
δέν είχε σκεφθή τάς λεπτομέρειας
καί τάς δυσχερείας όργανώσεως
τοϋ νέου θεσμοϋ, τάς όποιας όμως
κατώρθωσε νά ύπερκεράση σύν
τώ χρόνω έργασθείς έπιμόνως καί
σκληρώς ϊνα βελτιώση τοϋτο. ’Ανέ
θεσε δέ τό έργον τοϋτο εις δύο
ικανούς άνδρας τόν Συνταγματάρ
χην Τσιάρλς Ρόουαν έτών 46 καί
τόν Δικηγόρον Ρίτσιαρντ Μέϊν
έτών 32. Καίτοι άγνωστοι εις τό
πολύ κοινόν, οι δύο ούτοι πρώτοι
’Αρχηγοί τής Μητροπολιτικής
’Αστυνομίας, βοηθούμενοι καί υπό
τοϋ Δικηγόρου Τζών Ρέϊ, έπέτυ-

χον εις τό νά θέσουν τάς βάσεις
τής Νέας Μητροπολιτικής 'Αστυ
νομίας.
Κατά τόν διορισμόν τόν ’Ιού
λιον τοϋ 1829 τών δύο άνωτέρω
’Αρχηγών τό Άρχηγεΐον τής Νέας
’Αστυνομίας εύρίσκετο εις τό Ύπουργεΐον ’Εσωτερικών, κατά μήνα
όμως Αύγουστον τοϋ ίδιου έτους
τοϋτο μετεφέρθη εις τό Γουάϊτ
Χώλ Πλεϊς άριθ. 4, όπου ήσαν καί
τά άνάκτορα τών Βασιλέων, δι’
δ καί ή Μητροπολιτική ’Αστυ
νομία ήτο γνωστή έκτοτε καί ώς
Σκότλαντ —Γιάρντ, καί παρέμεινεν εκεί μέχρι τό 1890, ότε μετε
φέρθη εις τό κτίριον όπου εύρίσκεται καί σήμερον.
Ούτω ή εποχή 1831-1833 ύπήρξεν ή πλέον κρίσιμος διά τήν τύχην
τής νέας ’Αστυνομίας καί τοϋτο
διότι, κατ’ αυτήν τήν περίοδον
είχον λάβει χώραν εις τήν ’Αγγλίαν
σοβαρώτατα γεγονότα μέ σκοπόν
τήν κοινοβουλευτικήν άναμόρφωσιν τή πιέσει τών έξτρεμιστών ρι
ζοσπαστών, οί όποιοι έκτος τού
του ήθελον διά σκοπίμως διωργανουμένων όχλοκρατικών έκδηλώσεων, νά άποδείξουν τήν Άστυνομιοκρατίαν τοϋ Πήλ καί τών Τόρρις, έπιβάλλοντες ούτω τήν διάλυσιν τής ’Αστυνομίας του.
Ή πολιτική διαμάχη τών κομ
μάτων καί ή έπαναστατική προδιάθεσις καί ύποκίνησις τών όχλων
ύπό τών Ριζοσπαστών καί τών αίτούντων τήν Συνταγματικήν μεταρρύθμισιν ύπήρξεν έντονωτάτη καί
άποφασιστική διά τήν ’Αστυνομίαν,
ή όποια τελικώς κατώρθωσε, παρά
τόν έναντίον της ύπό τών άνωτέρω
πόλεμον, νά κερδίση τήν συμπά
θειαν τοϋ κοινοϋ, ύποστηριχθεΐσα βεβαίως καί ύπό μερικών, με
τριοπαθών έπαναστατών Ριζοσπα
στών, ώς π. χ. τοϋ Φράνσις Πλέϊς,
ό όποιος μάλιστα είναι καί ό έφευρέτης τής ’Αστυνομικής Ράβδου ή
όποια έχρησιμοποιήθη τό πρώτον
έναντίον τών όχλοκρατικών πολι
τικών έκδηλώσεων τοϋ 1831-1833
καί έληξαν μέ τήν νίκην τής νέας
’Αστυνομίας εις τό Γκόλντμπαθ
Φίλντ τήν 13-5-1833.
Ή έπιβολή τής Ν. ’Αστυνο
μίας εις τήν συνείδησιν τοϋ Ά γγλικοΰ λαοϋ υπήρξε πράγματι δυσ
χερής καί συνδέεται μέ δραματικά
γεγονότα, διά τά όποια μάλιστα καί
κατηγορήθη αΰτη, πλήν όμως τε
λικώς άπεδείχθη, ότι όλα ήσαν
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προσχεδιασμένα και σκόπιμα εναν
τίον της καί οΰτω ή 13 Μαΐου 1833,
δύναται νά θεωρηθή ένας σταθμός,
ό όποιος συμβολίζει τήν επιβολήν
τής Αστυνομίας καί τήν απαρχήν
τής άναγνωρίσεως τής άνάγκης
τοΰ θεσμού τούτου καί τής φιλικής
πλέον διαθέσεως τοΰ κοινού πρός
αυτήν.
Τοιαύτη ύπήρξεν μάλιστα ή
έπιβολή τής Νέας ’Αστυνομίας
του Ρόμπερτ Πήλ, ώστε όλίγον
κατ’ όλίγον έπεξετάθη ό θεσμός
οδτος εις δλην τήν Μ. Βρεττανίαν, κατά τό υπόδειγμα τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας τοΰ Λον
δίνου.

ΤΡΟΧΑΙΑ
ΖΑΖ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Κατά τά έτη 1835 καί 1839 μάλι
στα παρεσχέθη διά Νόμου εις τούς
Δήμους καί τάς Κομητείας τό δι
καίωμα ίδρύσεως τοπικών ’Αστυ
νομικών Σωμάτων. Ή ϊδρυσις όμως
τών Κομητειακών ’Αστυνομιών δέν
έπραγματοποιήθη παρά κατά τό
έτος 1856.
Ταυτοχρόνως ό θεσμός ουτος
έπεβλήθη καί εϊς τήν Σκωτίαν.
Οΰτω σήμερον εις τήν ’Αγγλίαν
καί εις τήν Ουαλίαν υπάρχουν πέντε
ομάδες ’Αστυνομικών Σωμάτων,
ήτοι :
1) Ή Μητροπολιτική ’Αστυ
νομία, 2) Ή ’Αστυνομία τοΰ 'Α 
στείος τοΰ Λονδίνου τό όποιον
εύρίσκεται εις τό Κέντρον τοΰ
Λονδίνου καί διατηρεί προνομιακώς ανεξάρτητον ’Αστυνομικόν
Σώμα, 3) Τά ’Αστυνομικά Σώματα
Κομητειών, 4) Τά ’Αστυνομικά
Σώματα Πόλεων ή Δήμων καί 5)
’Αστυνομικά Σώματα δημιουργηθέντα διά τής συγχωνεύσεως Σω
μάτων Κομητειών ή Δήμων βάσει
τοΰ Νόμου περί ’Αστυνομίας τοΰ
1946, δτε συνεχωνεύθησαν αί
Άστυνομίαι 45 Δήμων.
Τά υπάρχοντα σήμερον ανε
ξάρτητα ’Αστυνομικά Σώματα έν
Μ. Βρεττανία υπολογίζονται εϊς
ύπέρ τά έκατόν, ή όργάνωσις καί
ή διάρθρωσις τών όποιων θά έξετασθή εις τό έπόμενον καί δή τοΰ
σπουδαιοτέρου εκ τούτων, τής περιφήμου Σκώτλαντ—Γιάρντ.
402

'Οδηγοί

’Ακολουθείτε τό άκρον δεξιόν τής
όδοΰ.

'Οδηγοί

Σταθμεύσατε μόνον εις τούς χώρους
ΡΑΡΚΙΝΚ κατά μήκος τών ’Εθνικών
οδών.
Χρησιμοποιήσατε όρθώς τά φώτα τοΰ
αύτοκινήτου σας.

'Οδηγοί
'Οδηγοί
'Οδηγοί

Μή κάνετε χρήσιν οινοπνευματωδών
ποτών.
Τηρήσατε τήν άπαιτουμένην άπόστασιν ασφαλείας.

'Οδηγοί

Προσέχετε στίς ισόπεδες σιδηροδρο
μικές διασταυρώσεις.

'Οδηγοί

’Αποφεύγετε τίς υπερβάσεις.

'Οδηγοί

Σεβασθήτε τήν σήμανσιν κατά τήν
πορείαν σας.

'Οδηγοί

Νά έλέγχητε τήν ταχύτητά σας.

'Οδηγοί

Σεβασθήτε τίς πινακίδες άνωτάτου
ορίου ταχύτητος.

'Οδηγοί

Βοηθήσατε τάς 'Υπηρεσίας Τροχαίας
διά τήν άνετον μετάβασιν εις τόν
τόπον τοΰ προορισμού σας καί τήν
άσφαλή έπιστροφήν εις τήν οίκογένειάν σας.
Τοποθετήσατε τρίγωνον άσφαλείας
δταν τό όχημά σας ϋποστή βλάβην .

'Οδηγοί

γ ί
πάρχουν, ασφαλώς, δυο ένστικτα, τής κινήσε\ V/ (ος και τής ανάπαυλας, τής άνακαλνψεως και
\ \ τής έπαναλήψεως και έμβαθύνσεως, τής
U προόδου και τής σταθερότητος. Τά ήθη και
τα έθιμα, δ πολιτισμός ολόκληρος, ή τέχνη
επίσης, βασίζονται κατά μέγα μέρος στο ένστικτο τής
προσηλώσεως, πού αποτελεί μία διγη τον ενστίκτου τής
αύτοσυντηρήσεως .Τό σύγχρονο κοινωνικό ιδεώδες τής
ασφαλείας, ή θαυμαστή πρόοδος τών ασφαλίσεων, εκ
φράζουν την ανάγκην τής έξονδετερώσεως τών κάθε εί
δους κινδύνων. 01 δημόσιοι λειτουργοί, μέ τό εξασφα
λισμένο τους μέλλον, έχουν όλιγώτερα παιδιά από τούς
εργάτες πού εύκολα ήμποροϋν νά πέσουν στην ανεργία.
"Ενας τόπος προνομιούχος σάν την 'Ελβετία, πάσχει
από τό «πλέγμα τού τραπεζίτου» καί αποταμιεύει ή δα
νείζει στο εξωτερικό τά κεφάλαιά του, ενώ διστάζει νά
τά έπενδύση σε κρατικές επιχειρήσεις.
"Αν μιλώ, στο βιβλίο αυτό, περισσότερο γιά τό ένστι
κτο τής περιπέτειας παρά γιά εκείνο τής επαναλήψεως,
είναι διότι τό πρώτο χαρακτηρίζει ειδικά τον άνθρωπο,
ενώ τό δεύτερο, αφορά την φύσι ολόκληρη. Τό τελευταίο
αυτό άνταποκρίνεται σέ μιά γενική αρχή πού διετύπωσαν οι φιλόσοφοι, τήν τάση τού κάθε πλάσματος νά έπιμένη στον ιδιαίτερο τρόπο ύπάρξεώς του. Είναι ό νόμος
τής α δ ρ α ν ε ί α ς πού υπάρχει στον φυσικό κόσμο,
είναι ή βασιλεία τής συνήθειας καί τών αν α κ λ α σ τ ικ ώ ν τής βιολογίας.
Σ τό βιβλίο «L E PER SO N N A G E ΕΤ LA P E R 
SONNEL, περιγράφω τον παγκόσμιο αυτό χαρακτήρα
ζωής, πού διαφεύγει τήν άντίληψή μας στήν πρώτη
του «εκκόλαψη» καί εκδηλώνεται μόνο σέ διαφόρους
αυτοματισμούς. Πρόκειται γιά μιά αδυσώπητη επανά
ληψη τών ίδιων, στερεοτύπων φαινομένων.
Ό άνθρωπος, σάν ζωντανό πλάσμα, ύπόκειται καί
αυτός στον απαράβατο νόμο τού αυτοματισμού πού κυ
ριαρχεί στή φυσική του ζωή, καθώς επίσης, σέ μεγάλο
βαθμό, στήν ψυχική, ακόμα καί στήν πνευματική ζωή
του. Α υτό όμως, πού τον ξεχωρίζει από τά ζώα, είναι ή
ίκανότης του νά ξεφεύγη από τήν ακαμψία αυτού τού
νόμου, νά δοκιμάζη κάποτε τήν επιθυμίαν τού «νέου»,
τής άνακαλύψεως. Τό ζώον είναι αιχμάλωτο τών αυτο
ματισμών του. Ό ΡΟ RTMENN τό απέδειξε, άναφερόμενος στήν θαυμαστή αρχιτεκτονική πού χαρακτηρίζει
π.χ. τό κτίσιμο τής φωλιάς ώρισμένων πουλιών. Μάς
λέγει, λοιπόν, δτι, από άμνημονεύτων χρόνων, οι φω
λιές αυτές είναι πάντα ίδιες, έν.ώ οι δικοί μας άρχιτέκτονες επινοούν καινούργια σχήματα πού προκαλοϋν τιςάγα νακτισμένες διαμαρτυρίες τών συντηρητικών πνευμάτων_
Τό πάν, στό ζώον, είναι ανακλαστική κίνηση, συνή
θεια, έπανάληιρη, άσκηση. Τό βλέπω αυτό στό σκύλο
μου' or αν τ ελ.ειώνω τήν εργασία τού ιατρείου μου
καί πηγαίνω γιά κάποια επίσκεψη κατ’ οίκον, βρίσκε
ται πάντα στή σκάλα καί μέ περιμένει. "Οταν μέ ίδή
σκιρτά από τή χαρά του—τή χαρά πού θά μέ συνοδεύση
στό αυτοκίνητο. ’Ό χ ι διότι πρόκειται γιά κάτι νέο,
άλλά, αντίθετα, διότι είναι κάτι πού τό έχει συνηθίσει.
Αυτό δμως πού χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως τον άνθρωπο,
είναι τό ένστικτο τής περιπέτειας, καί γιά τον λόγο αυ
τό βλέπω στήν τάση τον αυτή τήν έκφραση τής «όμοιότητος» εκείνης προς τον Θεό γιά τήν όποια όμιλεϊ ή Β ί
βλος. Γιά τον λόγο αυτό επίσης, μόνο κατά τό μέτρον
πού υπακούει στό ένστικτο τής περιπέτειας, νοιώθει νά
είναι πραγματικός άνθρωπος, ξεπερνώντας τό επίπεδο
τού ρομπότ καί τού αυτοματισμού στήν δράση του.
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Στον άνθρωπο, λοιπόν, έρχονται σε σύγκρουση το
ένστικτο τής περιπέτειας μέ εκείνο τής στασιμότητας.
Δεν μπορεί ό άνθρωπος νά άκολονθήση το ένστικτο τής
περιπέτειας, χωρ'ις νά απώθηση τό ένστικτο τής στασιμότητος, ούτε νά ικανοποίηση τό ένστικτο τής ασφα
λείας δίχως νά απώθηση εκείνο τής περιπέτειας. Ή
συμπεριφορά του ζώου είναι άπλούστατη, επειδή κατευθύνεται από ένα μοναδικό ένστικτο. Έ νώ τοϋ ανθρώπου
γίνεται περίπλοκη, προβληματική, άγωνιώδης μάλιστα,
για τί κάθε απώθηση γίνεται αισθητή σάν αγωνία, και
διότι αναγκαστικά ό άνθρωπος απωθεί πάντοτε τή μία
ή τήν άλλη ενστικτώδη τάση του, προς τό νέο ή προς
τήν επανάληψη. ’Ανακαλύπτουμε εδώ αυτό πού χαρα
κτηρίζει τήν ανθρώπινη φύση, πού έχει συχνά περιγρα
φή μ έ τήν ευκαιρία άλλων εσωτερικών συγκρούσεων
πού χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο : τον αιώνιο σπαραγμό
ανάμεσα σε δύο κόσμους, ατούς όποιους έξ ίσου ανήκει
τον κόσμο τής (ρύσεως καί τον κόσμο τοϋ πνεύματος.
Κατώρθωσε βέβαια ό PAVLOV, νά θέση τεχνητά
τούς σκύλους του σε μιά παρόμοια κατάσταση, γιά νά
έξαπολυθή καί σ' αυτούς μιά πειραματική νεύρωσις,
δταν ό ψυχισμός τους διστάζει ανάμεσα σε δύο διαφο
ρετικές αποφάσεις εμπρός σ' έναν ερεθισμό διφορούμενο'
ό άνθρωπος όμως, βρίσκεται σέ μιά κατάσταση φυ
σικής καί συνεχούς νευρώσεως, διότι δεν ήμπορεί νά
είναι ταυτόχρονα νεωτεριστής καί συντηρητικός «περι
πλανά)μένος» καί «άνθρωπος ρουτίνας». Σημειώσατε
δτι, οι δύο αυτοί αντίθετοι πόλοι ανάμεσα στούς όποιους
είναι τοποθετημένος ό άνθρωπος τής περιπέτειας καί
τής έπαναλήψεως-θυμίζουν αυτούς πού περιέγραψε ό
JUNG. 'Επάνω σ' έναν άξονα τοποθετεί δύο πόλους,
τής νοήσεως καί τοϋ συναισθήματος, καί σέ κάποιον άλ
λον τον πόλο τής διαισθήσεως καί τοϋ αισθήματος τοϋ
πραγματικόν. Ό άνθρωπος, λοιπόν, «σπαράσσεται»
δέν μπορεί νά άκολουθήση τή λογική, χωρίς νά άπωθήση τό συναίσθημα, καί άντιστρόφως' δέν μπορεί επίσης
νά άκολονθήση τήν διαίσθησή του, χωρίς νά άπωθήση
τό αίσθημα τοϋ πραγματικού.
Χάρις στο πρόβλημα τής περιπέτειας, ήμποροϋμε
νά προσθέσωμε έναν ά’κ όμη άξονα εις τό σύστημα τοϋ
JUNG. Θά δικαιολογούσαμε έτσι τον STRAUSS,
δταν έγραφε: «δόστε μου όποιαδήποτε ψυχολογική
λειτουργία, καί θά σας κτίσω επάνω της ένα ολόκληρο
σύστημα μέ συνοχή απόλυτη». "Οταν διάβασα, πριν από
πολλά χρόνια τήν βεβαίωση αυτή τοϋ STRA USS,
τήν θεώρησα κάπως σάν ένα είδος ειρωνείας εμπνευ
σμένης από κάποιαν αντίθεση προς τούς μεγάλους
διδασκάλους τής νέας ψυχολογίας' καί δμως, ήταν
πολύ πιο αληθοφανής απ' δ,τι έξ αρχής φαίνεται. Διότι
ό άνθρωπος είναι ένα πλάσμα «σπαρασσόμενο», καί
ό σπαραγμός του αυτός παρουσιάζεται αναγκαστικά
σέ δλα τά πεδία τοϋ ψυχικού του βίου. Ή μ π ο ρ εί νά
τον δή κανείς, μαζί μέ τον F R E U D , νά σπαράζη ανά
μεσα στο σεξουαλικό του ένστικτο καί τις κοινωνικές
απαιτήσεις: μέ τον A D L E R , ανάμεσα στο ένστικτο
τής δννάμεως καί τις ελλείψεις του' μέ τον JUNG,
ανάμεσα στήν L IB ID O καί τά πνευματικά αρχέτυπα.
"Οπως επίσης ανάμεσα στο ένστικτο τής περιπέτειας
καί εκείνο τής ασφάλειας, τήν αγάπη προς τον κίν
δυνο καί τό ένστικτο τοϋ φόβου, στο ζωώδες πού ύπάρχει μέσα τον καί στο Θείο.
Θυμούμαι πάντοτε ένα συμπαθέστατο ασθενή, άν
θρωπο ειλικρινή, διατακτικό καί άτολμο, φορτωμένο
με αισθήματα ενοχής, πού κατηγορούσε τον εαυτό τον

γιά κάθε τί πού έκανε, αλλά καί γιά κάθε τι που δέν
έκανε, δταν άπέφενγε νά ένεργήση. Ε ίχε σνμβουλενθή έναν εξαίρετο ψυχίατρο, που τοϋ εΐχεν ε'ιπεϊ, καθώς
φαίνεται: «δέν έμάθατε ακόμα νά συμφιλιώνετε τά έν
στικτά σας μέ τήν ηθική σας συνείδηση, τό Ιδανικό σας
μ έ τήν πραγματικότητα». ' Ομολογώ δτι έμειδίασα:
ποιος από μας μπορεί νά κανχηθή δτι γνωρίζει νά συμφιλιώνη τις ασυμβίβαστες αυτές δυνάμεις; Καί ό
ασθενής μου ενρισκε αφορμή απ' αυτήν τή διαπίστωση
τοϋ ιατρού, γιά καινούργια αισθήματα ενοχής κατη
γορώντας τον εαυτό του διότι δέν έπέτυχε τήν ακατόρ
θωτη αυτή σύνθεσι. 'Εδοκίμασε,· λοιπόν, μεγάλη έκ
πληξη δταν τοϋ είπα δτι καί έγώ 6 ίδιος δέν τό κατώρθωσα περισσότερο απ' αυτόν καί δτι δέν έπεδίωκα νά τό
έπιτύχω, διότι δέν θά ήμουν πιά πραγματικός άνθρω
πος, αν έξ έφευγα από τήν άνυπέρβλητη αυτή δυσκο
λία.
Εν πόση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα πού δέν λύε
ται έτσι, έν ψυχρώ, μέ τό νά ένδοακοπούμεθα καθι
σμένοι επάνω σέ μιά πολυθρόνα. "Αν είναι δυνατόν,
κατά κάποιο μέτρον, δχι πιά νά συμβιβάσωμε τις ανά
γκες μας μέ τις αντιφατικές μας έπιδιώξεις, άλλά νά
διαλέξωμε έκ περιτροπής άνάμεσά τους μέ έναν τρόπο
ζωντανό καί συμπληρωματικό, αυτό μπορεί α„κριβώς
νά κατορθωθή μέσ στον πυρετό αυτό τής σκέψεως,
στον όποιο τόσοι διστάζοντες χάνονται. Οί τελευταίοι
αυτοί, δσο περισσότερο αύτοεξετάζονται τόσο λιγώΉ βία ώς στοιχεϊον τοΰ φυσικοΟ κόσμου δίδει στά ένστι
κτα διέξοδο, ένώ άφαιρεΐ πολύ άπό τόν άνθρωπο σάν πνευμα
τική άξια, καί τόν υποβιβάζει εις τήν τάξιν των αλόγων ζώ
ων όπου, τό ένστικτο τής άσφαλεΐας καί τής αύτοσυντη ρή
σεως κυριαρχεί άπολύτως.
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τερο ενεργούν, και δσο λιγώτερο ενεργούν, τόσο λιγώ τερο και κατανοούν. Εις μάτην έρωτοΰν τον Θεό τον
Ιδιο, για τό πώς πρέπει νά συμπεριφερθοϋν' σπανίως
παίρνουν σ’ αυτό άπάντηση. 'Ο Θεός μάς κατευθύνει
δταν βρισκώμαστε «εν πορεία» καί δχι «εν στάσει»
δπως ό σωφέρ, πού οδηγεί τό αυτοκίνητο δταν αυτό
βρίσκεται έν κινήσει.
Δεν ήμπορεί λοιπόν, ή ανθρώπινη φύση μας νά ξεφύγη ποτέ απ’ την ένταση πού υπάρχει ανάμεσα σε
επιδιώξεις ασυμφιλίωτες, στις όποιες δεν ήμποροϋμε ταυτόχρονα νά ένδίδωμε, παρά μόνο διαδοχικά,
καί, εί δυνατόν, στην κατάλληλη στιγμή. Μάλιστα,
«στην κατάλληλη στιγμή». Γ ι’ αυτό καί τα. προβλή
ματα συμπεριφοράς, γενικώς, δεν είναι τόσο θέματα
αρχής, πού ήμποροϋν νά καθορισθοΰν «μιά γιά πάντα»,
δσο είναι ζητήματα πρακτικά πού ή λύση τους έξαρτάται από δ λες τις περιστάσεις τής στιγμής. « Υ π ά ρ 
χουν τέσσερις τρόποι γιά νά χάση κανείς τον καιρό τον,
έλεγε ό Βολταϊρος: νά μην κάνη τίποτα, νά μην κάνη
αυτό πού οφείλει, νά τό έκτελή άσχημα, νά τό πράττη
άκαιρα». Ό μουσικός δεν μπορεί νά παίξη ένα DO,
δίχως νά σταματήση τό RE, τό Μ Ι καί δλες τις άλ
λες νότες, ούτε νά παίξη άλλες νότες χωρίς νά σταμα
τήση στο DO, διότι τότε, αντί νά έπιτύχη αρμονία,
θά παραγάγη μιά φοβερή κακοφωνία. Τό νά έκτελή
κανείς■μουσική, σημαίνει ακριβώς νά παίζη την κάθε
νότα στην κατάλληλη στιγμή.
Δεν ήμπορούμε ποτέ νά ικανοποιούμε ταυτόχρονα
δλες τις ενστικτώδεις ή ηθικές παρορμήσεις μας. Δεν
υπάρχει ζωή, δίχως απώθηση. Δέν είναι δυνατόν νά
δειχνώμαστε γενναιόδωροι χωρίς απώθηση τού εγωι

σμού μας, ούτε νά υποχωρούμε στον εγωισμό μας χω 
ρίς απώθηση τής γενναιοδωρίας μας. Δέν μπορούμε
ν’ άφήνωμε τη φαντασία μας ελεύθερη, χωρίς νά απω
θούμε το αίτημα τής τάξεως, ούτε νά ένδίδωμε ατό αί
τημα τής τάξεως, χωρίς νά κόβωμε τά φτερά τής φαν
τασίας μας. Μία γυναίκα μου είπε κάποτε: « 'Υπάρ
χουν μέσα μου μία μποέμ καί μία καλόγρηα" σέ όλη
μου τη ζωή, εις μάτην έπροαπάθηαα νά τις συμφιλιώ
σω». Δεν μπορούμε νά είσέλθωμε αποφασιστικά σέ
μια περιπέτεια χωρίς νά άπωθήαωμε τούς φόβους μας,
ούτε νά ύποκνψωμε στον φόβο χωρίς νά νοσταλγήσου
με την τόλμη.
Μόνο τό ζώο είναι απόλυτα αυθόρμητο καί ζή μ ’ έναν
τρόπο αμιγή τά αισθήματα τής φευγαλέας στιγμής.
Ακόμα και το παιδί μάς ξαφνιάζει μέ την ικανότητά
τον νά περνά απότομα από τη θλίψη στη χαρά. Στον
ενήλικο όμως άνθρωπο δέν υπάρχει γέλιο, πού νά μη
κρυβη καποια κρυφά δάκρυα, άνομολόγητα ή άσυναίσθητα, ούτε δάκρυα πού νά μην νπάρχη πίσω τους
κάποια άπωθημένη ικανοποίηση. Δέν υπάρχει προσ
φορά τού εαυτού μας, δίχως κάποιαν ανάπαυλα, ούτε
αυτοσυγκράτηση δίχως τη νοσταλγία τής έγκατάλει■ψης.
Α υτή είναι ή μοίρα τού κάθε άνθρώπον —δπως καί
τής κοινωνίας. 'Η κοινωνία θαυμάζει, π. χ. τούς «πρω
τοπόρους» τού παρελθόντος, έναν Χριστόφορο Κολόμ/9ο, ή μια ’Ιωάννα ντ ’Ά ρ κ , καταδιώκει δμως αυτούς
πού ανήκουν στο παρόν, πού τούς ονομάζει απροσαρ
μόστους. Ή αύστηρότης αυτή έξηγεϊται μέ τον γνωστό μηχανισμό τής «άπωθήσεως». ’Έ χω διαπιστώσει
τον καθαρά συντηρητικό χαρακτήρα τής κοινωνίας,
Καί τούτο συμβαίνει μέ τή θυσία τής άπωθήσεως τού
ένστικτου τής περιπέτειας, τής όποιας ή νοσταλγία
παραμένει έπίμονη στά άπώτερα βάθη τής ανθρώπινης
φύσεως. Ό τυχοδιώκτης λοιπόν, πού την ειρωνεύεται
πού την περιγελά γιά τις πανίσχυρες συμβατικότητές
της, και επιβεβαιώνει μέ θάρρος τήν άνεξαρτησία
του, τήν ένοχλεϊ πολύ, έπειδή ξυπνά τήν έπιθυμία καί
τό κοιμισμένο ένστικτο τής περιπέτειας, προκαλεϊ τήν
αγωνία τής έσωτερικής συγκρούσεως καί έπισύρει γ ι’
αυτό τήν αποδοκιμασία της.
Μπορούμε ακόμη νά παρακολουθήσω μ ε τόν JU N G
υιοθετώντας τόν δρο του «όλοκλήρωαις». Είναι προ
φανές, δτι ή «άνθησις» τού ανθρώπου, ούτε άπό μιά
ακατάσχετη όρμή τού έντίσκτου τής περιπέτειας, —
μέ θυσία τής ανάγκης του γιά σταθερότητα —ούτε
άπό μιά απόλυτη προτεραιότητα τού ένστικτου τής
σταθερότητας —μέ θυσία τής ανάγκης του γιά τήν
περιπέτεια τού καινούργιου —είναι δυνατόν νά προέλθψ "Οπως είδαμε δμως προ ολίγου, ή όλοκλήρωαις
ύέν αποτελεί ποτέ μία πλήρη καί σταθερή κατάσταση·
ημπορεϊ μονάχα νά είναι μιά προσέγγιση αδιάκοπη,
μιά, ασυμπλήρωτη πάντα περιπέτεια. Καί στο μέτρο
ακριβώς πού άποκτοϋμε πληρέστερη συνείδηση αυτής
τής αιώνιας εσωτερικής συγκρούσεως τών αντιφατι
κών μας τάσεων, καί δεχόμεθα έτσι νά ζοϋμε σ’ ένα
σπαραγμό άκατάπαυστο, πραγματοποιούμε μιά άρμονικωτερη ολοκλήρωση τής προσωπικότητάς μας. Δ ύ 
τες εξ αλ.λου είναι καί οι απόψεις τών ψυχαναλυτών,
σε όποιαδήποτε σχολή κι άν άνήκουν δέν μιλούν ποτέ
γιά ζωή απαλλαγμένη άπό πλέγματα, πού άσφαλώς
αποτελεί ουτοπία, άλλ’ άντίθετα γιά αυνειδητοποίηση
πλεγμάτω ν έως τότε ασυνειδήτων.
Ενας απο τους αρρώστους μου, μού διηγήθηκε τε-
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Ό σύγχρονος πολιτισμός
καί ιδίως ό τεχνικός, ό ό
ποιος αναπτύσσεται ΐλιγγιωδώς δέν έδώρισε εις τόν
άνθρωπο μόνον άνέσεις καί
απολαύσεις, άλλα τόν έδίδαξε καί τόν διδάσκει πολλάκις έξ απαλών ονύχων
τρόπους καί μεθόδους βρώ
σεως αί όποϊαι κατά πολύ
άπέχουν άπό τούς κανόνας
τής ηθικής καί τής χρηστότητος.

λευταίως κάποιο του όνειρό, στο όποιο παρουσιάζοντο
δύο πρόσωπα, ό DESC A R TES και ό Μαγελλάνος.
'Ο D E SC A R T E S ήταν γ ι αυτόν τό σύμβολο τής
ασφαλείας, ό εφευρέτης μιας μεθόδου άπόλυτα σίγου
ρης για να άποτραπή ό κίνδυνος οποιοσδήποτε πλάνης!
Είναι γνωστό πόσο υπήρξε γόνιμη ή «Μέθοδος» αυτή,
ανίσχυρη όμως να συλλάβη τό νόημα τής ζωής. 'Ο
Μαγελλάνος, πάλι, ήταν τό σύμβολο τής περιπέτειας,
είναι ό άνθρωπος πού, μέσα στις τρικυμίες και τις
φοβερώτερες καταστροφές, έχασε δλα του τά πλοία,
εκτός —ευτυχώς —άπό ένα, και πού επέτυχε μέ την
τόλμη τον να φθάση τόν σκοπό του —τόν Ειρηνικό —
μ έ τό τελευταίο του πλοίο, την τελευταία τύχη του.
"Ενας καθηγητής τής φιλοσοφίας θά μοϋ είπή ασφα
λώς ότι και στον D ESC A R TES υπήρχε ένας επα
ναστάτης, υπήρχε τό θάρρος να «σβήση», κάθε φιλο
σοφία προηγούμενη, υπήρχε ή τόλμη τοϋ COGITO.
Καί ήμποροΰμε ασφαλώς να διακρίνωμε στον καρτεσια
νισμό μια περιπέτεια, μέ τη χαρακτηριστική της
καμπύλη, τη φάση τής κατακτητικής έκκόλάψεως,
την εξασθένηση έπειτα, πού οφείλεται στην επιτυχία
της την ίδια.
"Ενας ιστορικός, θά μάς μάθη έξ άλλου νά αποδώ
σωμ ε δικαιοσύνη στον Μαγελλάνο καί νά άναγνωρίσωμε σ αυτόν, όχι μόνο τόν πρωτοπόρο, αλλά καί
τόν επιστήμονα μέ τά σωστά συμπεράσματα πού έπαλήθευσε ή πείρα, τόν σοφό πού πήρε όλες τις αναγκαίες
προφυλάξεις. Δέν κάνω όμως εδώ, ούτε φιλοσοφία ούτε
ιστορία· μέ την αφορμή τοϋ άρρωστου, σκύβω επάνω
στήν κοινή γιά όλ.ους μας ανθρώπινη φύση, καί «άκροώμαι» αυτό πού μάς φανερώνει τό πνεύμα μέ τό μέσο
τών συμβόλων. Καί διαπιστώνω ότι πολύ συχνά στά
όνειρά μας παρουσιάζονται αντιφατικά σύμβολα, πού
θυμίζουν τις αντίθετες τάσεις καί ροπές ανάμεσα στις
όποιες σπαραζόμαστε όλοι αδιάκοπα.
Βρισκόμαστε όλοι ανάμεσα στον D ESC A R TES
και τόν Μαγελλάνο. "Οταν ακολουθούμε τόν DES-

406

C A R TES, χάνομε τόν Μαγελλάνο, καί όταν ακολου
θούμε τόν Μαγελλάνο, χάνομε τόν D ESC A R TES.
'Ο ασθενής μου μοϋ άνεκοίνωσε επίσης ότι είχε
ανακαλύψει τό προσωπικό του πρόβλημα που ήταν
ή αποστροφή του γιά τήν όποιαδήποτε πραγματική
προσπάθεια. Π ραγματικά, δέν υπάρχει αληθινή προσ
πάθεια, παρά μόνο ανάμεσα στήν περιπέτεια καί τήν
πιστότητα. Ή μ π ο ρ εϊ ή περιπέτεια νά φαίνεται σάν
προσπάθεια δίχως πραγματικά νά είναι τέτοια, αν
χρησιμεύη άπλώς γιά νά φεύγωμε όλο καί μακρύτερα
άπό τήν μιά περιπέτεια στήν άλλη, δίχως πουθενά νά
ριζώνωμε. Βλέπομε έτσι, σπουδαστάς «αιωνίους»,
πού περνούν ακούραστοι άπό τή μιά Σχολή στήν άλλη,
δίχως νά συμπληρώνουν τις σπονδές τους σέ μίαν
άπ αυτές. Παρά τά φαινόμενα, δέν είναι «άνθρωποι
τής περιπέτειας», διότι δέν είναι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι . Ή
άληθινή περιπέτεια προϋποθέτει μιά ελευθερία υπεύ
θυνη. 5Επειδή αυτή ή ελευθερία τούς λείπει, τρέχουν
άπό τή μιά Σχολή στήν άλλη, άποφεύγοντας τις ευθύ
νες τής επαγγελματικής ζωής μέσα σέ σπονδές άτελειωτες. Πολλοί άνθρωποι ξεπέφτουν μ 5 αυτόν τόν
τρόπο σέ μιά ρουτίνα διαδοχικών περιπετειών, πού δέν
είναι καν περιπέτειες. "Αλλοι, παραμένουν άντίθετα
αιχμάλωτοι μιας περασμένης τους περιπέτειας. Ε ί
χαν π. χ. πριν άπό είκοσι χρόνια μιά περιπέτεια πού
ήταν τόσο συγκλονιστική, ώστε δέν τολμούν πιά νά
τήν έξεπεράσουν, ακόμα κι αν σήμερα έπάλιωσε, φο
βούμενοι μή χάσουν τό θησαυρό τους καί ξαναπέσουν
στο κενό μιας μέτριας ύπάρξεως. Άγκιστρώ νονται
επάνω της, καί στερούν έτσι τόν εαυτό τους άπ5 αυτήν
τήν συνεχή μεταπήδησι, σέ καινούργιες περιπέτειες
πού χαρακτηρίζουν τή ζωή. Υ π ά ρ χ ει, λοιπόν, ένας
αναγκαίος ρυθμός ανάμεσα στήν ηρεμία καί τήν προσ
πάθεια, γιά νά μπορή νά άνθιση τό ένστικτο τής περι
πέτειας.

(Περιοδικόν "ΑΚΤΙΝΕΣ,, Δεκέμβριος 1964)
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Η «ΠΡΩΙΝΗ ΔΟΞΑ»
ΙΕΤΤΙΟΚΙΙΙ

ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΧΑΡΡΙΕ
u i r m

ταν ό άστυνόμος Ναίητ
\vVΣάρπ, μέ κάλεσε στο γραφείο
III του νά συζητήσουμε γνά την
V αναφορά μου σχετικά μέ
τήν ύπόθεσι Μάλιον, ήξερα έκ
των προτέρων τί μέ περίμενε.
Ό άστυνόμος, θά τήν άπέρριπτε
μέ κάποια μικρή, τσουχτερή φράσι.
Μόλις έκείνη τήν ήμέρα είχε βγή
άπό τό νοσοκομείο, όπου τον εί
χαν έγχειρήσει κι’ ό έπιθεωρητής
Λόου, μέ είχε άπογοητεύσει άπό
τήν πρώτη στιγμή.
—Μήν περιμένης θαύματα άπό τήν
’Ιατρική, μοβ είχε πή, στραβομουτζουνιάζοντας. "Οτι κι’αν άφαίρεσαν άπό τόν «γέρο» στό νοσοκομείο,
πάντως δέν τοϋ άφαίρεσαν τόν
δύστροπο χαρακτήρα. . .
Ό Σάρπ μέ κύτταξε μόλις μπήκα
στό γραφείο του, πάνω άπ’ τά γυα
λιά του, χωρίς νά σηκώση τό κεφά
λι.
Είχε πυκνά φρύδια καί στρογγυ
λά, μαγνητικά μαύρα μάτια. Τό βλέμα του μ’ έκανε νά νοιώθω πάντα
σάν γυμνασιόπαιδο μπροστά στό
γυμνασιάρχη.
—Τί σημαίνει αύτό; έκανε, παίρ
νοντας μιά φωτογραφία άπό τό
γραφείο του καίδε ίχνοντάς μου την.
Τό σαγόνι του—σαγόνι άνθρώπου
πεισματάρη έδειχνε τώρα περισ
σότερο παρά ποτέ θεληματικό. Τό
ίδιο καί ή ματιά του.
—Είναι ή φωτογραφία πού τράβη
ξε ό άνιψιός τού θύματος στό «Όκ
Λότζ», άποκρίθηκα. ’Αποτελεί μέ
ρος τού άλλοθι τού νεαρού. Θά προ
σέξατε βέβαια, ότι τό ρολόι πάνω
άπό τόν σταΰλο δείχνει δέκα καί
μισή. Πράγμα πού άποδεικνύει ότι
ό άνιψιός είχε έπισκεφθή τόν θείο
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ΑΓΑΠΑ
ΤΟΝ ΗΛΙ Ο

στήν καμαριέρα νά μήν τόν ένοχλήση κανείς ώς τίς πέντε, πού
Τό σχέδιο τοϋ δολοφόνου ήταν σχεδόν τέλειο σέ σύλληήθελε ένα φλυντζάνι τσάι. Τού τό
πήγε λίγα λεπτά μετά τίς πέντε. Ή
ψι καί σέ έκτέλεσι. Ή παρατηρητικότης όμως τοϋ ’Ασ
ίδια ή καμμαριέρα, μάς είπε δτι τόν
είδε νά πίνη δυό ασπιρίνες καί νά
τυνόμου Σάρπ σχετικά μέ τις συνήθειες τοϋ λουλουδιού
ξαπλώνει πάλι στό κρεβάτι του.
"Πρωινή Δόξα,, τόν ώδήγησαν στήν άποκάλυψι της
Έμεινε, προφανώς, συνέχεια στό
ξενοδοχείο.
αλήθειας.
—Τί έννοια έχει αύτό τό «προφα
νώς»; έσμιξε πάλι τά πυνκά του
φρύδια ό άστυνόμος.
του τό πρωί καί δχι τό απόγευμα, παγιδεύτηκε άπό τόν Τζαίησον
—Έ χει, τό δτι τό αύτοκίνητό του
πού στραγγάλισαν τόν γέρο . . . Μάλιον» γράφεις έπί λέξι. Πολλές δέν μετακινήθηκε καθόλου άπό τόν
—Άποδεικνύει; έσφιξε τά χείλη άοριστολογίες.
χώρο τού παρκαρίσματος κι’ δτι ό
ό Σάρπ. Τό ρολόι μπορεί νά είχε
—Φυσικά! ξερόβηξα. Δέν άπο- νεαρός δέν είναι άπό τούς άνθρώσταματήσει άπό τό προηγούμενο κλείω τήν εκδοχή νά τόν σκότωσε πους πού κάνουν έστω καί μισό
βράδυ. Ή νά τό έβαλε πίσω σ’ αύτή ό Τσάρλς, ό άνιψιός του. Είχε, μίλι χωρίς αύτοκίνητό ..
τήν ώρα, ό ανιψιός. Νά σκότωσε, ένα πρώτης τάξεως κίνητρο: Χρω
Ό άστυνόμος σταύρωσε τά χέρια
τόν θείο του κι’ έπειτα ξαναγύρισε στούσε τοϋ κόσμου τά λεφτά. Ούτε στό στήθος του, έγειρε πίσω κι’
τούς δείκτες στήν κανονική ώρα.... ό ίδιος ξέρει πόσα είναι τά χρέη
έκλεισε τά μάτια.
Δέν είναι ή πρώτη φορά πού σοφί του. Καί άπό τήν άλλη μεριά, ήξερε
Μετά άπό μιά μεγάλη σιωπή, μοΰ
ζεται ένας φονιάς, κάτι τέτοιο . . .
δτι ό γέρος θά τοϋ άφινε στή δια
είπε:
θήκη
του,
όκτώ
χιλιάδες
δολλάρια...
—Ναί, συμφώνησα, άλλά τό ρολόι
—"Ας υποθέσουμε πώς εΐμ’ έγώ
πήγαινε καλά κι’ αύτό μας τό βεβαι
—Καί λοιπόν; μοΰ έκοψε τή φόρα
ό
Τσάρλς Μάλιον. Φωτογράφησα
ώνει ή κυρία Λαίηκ, ή οίκονόμος ό άστυνόμος.
τόν
θείο μου νωρίς τό πρωί. Σκέ
τοϋ θύματος. Ή ίδια μας βεβαιώνει
—Λοιπόν, έπισκέφθηκε τό πρωί
καί γιά τήν έπίσκεψι τοϋ νεαροΰ, τόν θείο του, εξήγησα. Ή κυρία πτομαι: «—Νά ένα καλό άλλοθι! Ή
πού έγινε τό πρωί κι’ δχι τό άπό- Λαίηκ τόν είδε πού τόν φωτογρά κυρία Λαίηκ μέ είδε πού τραβούσα
γευμα. Τόν είδε μέ τά ίδια της τά φιζε καί άργότερα, πού έφυγε. ’Εξη τή φωτογραφία! Τό ρολόι λέει δέ
μάτια πού τράβηξε τήν φωτογραφία γώ στήν άναφορά μου τί σκοπό κα καί μισή. Αύτό μέ βοηθάει ν’
κι’ έπειτα άπό λίγο , χαιρέτησε τόν εξυπηρετούσε αύτή ή φωτογραφία. αποδείξω δτι βρισκόμουν στό σπίτι
θείο του κι’ έφυγε μέ τό αύτοκίνητό Ό Τσάρλς συνεργάζεται μ’ ένα τό πρωί κι’ δχι τό άπόγευμα». Έ πει
τα πηγαίνω στόΜπράϊτον.Προσποιτου.
μικρό, μηνιαίο περιοδικό ποικίλης οϋμαι δτι υποφέρω άπό τόν κεφαλό
—Καί τί τόν έμπόδιζε νά ξαναγυρί- ύλης.
πονο κι’ άνεβαίνω στό δωμάτιό μου,
ση τό άπόγευμα; έβαλε τίς φωνές ό
λέγοντας στήν καμαριέρα νά μοΰ φέ—Κι’
έπιμένεις,
νά
πιστεύης,
δτι
άστυνόμος. Στό κάτω-κάτω, ή κυρία
ρη τό τσάι στίς πέντε. "Εως τότε,
φωτογραφία
αύτή,
τραβήχτηκε
τό
Λαίηκ έφυγε τό μεσημέρι καί δέν
δλα θά έχουν τελειώσει, συλλογί
πρωί;
είπε
κουνώντας
δύσπιστα
τό
μπορεί νά ξέρη τί συνέβη άπό έκεΐ
ζομαι. Μεταμφιέζομαι καί βγαίνω
καί πέρα. Ό θείος είχε μείνει κεφάλι ό άστυνόμος. Καί τί θά άπό τήν πίσω πόρτα τού ξενοδο
έμπόδιζε
τόν
νεαρό
Τσάρλς,
σέ
πα
όλομόναχος δλο τό άπόγευμα.
ρακαλώ, νά ξαναγύριζε τό άπόγευ χείου, άφίνοντας στό πάρκινγκ τ’
—"Α, ώστε διαβάσατε τήν άναφο- μα, ξέροντας δτι θά εΰρισκε τόν θείο αύτοκίνητό μου, καί παίρνω τό
ρά μου. είπα μ’ ένα σχεδόν άδιόρα- του μόνο στό σπίτι, άφοΰ θά έλειπε τραίνο γιά τό προάστιο, δπου μένει
το χαμόγελο.
ή οικονόμος; Θά μπορούσε νά ό θείος μου . . .
—Ναί, καί βρίσκω δτι χρησιμο προβάλη γιά δικαιολογία τό γεγο
—Όκέΰ, είπε κουνώντας τό κεφά
ποιείς πολύ συχνά τήν λέξι «πιθα νός δτι δέν είχε έπιτύχει ή φωτο λι. Πηγαίνετε, λοιπόν, στό σπίτι τού
γραφία κι’ είχε πάει νά τραβήξη θείου σας, τόν βρίσκετε μόνο, τόν
νόν»! είπε καί μέ κύτταξε άγρια.
στραγγαλίζετε, σπάτε τό χρηματο
Πήρε στά χέρια του τήν άναφορά άλλη.
μου καί καμώθηκε δτι τήν διάβαζε
—Πολύ σωστά, βιάστηκα νά συμ κιβώτιο, νά φανή δτι έγινε ληστεία
πάλι..
φωνήσω. ’Αλλά, δταν ό γέρος δολο καί μετά γυρίζετε στό Μπράϊτον
—Ό Τζαίησον Μάλιον, πέθανε φονήθηκε, ό άνιψιός του βρισκό πάλι μέ τό τραίνο. Ξαναμπαίνετε
άνάμεσα στις τρεις μέ τρεις καί ταν πενήντα μίλια μακριά. "Οταν στό ξενοδοχείο άπό τήν πίσω πόρτα
μισή τό άπόγευμα είπε : Θάνατος έφυγε τό πρωί άπό τό σπίτι τού κι’ άνεβαίνετε στό δωμάτιό σας,
διά στραγγαλισμού. Τό χρηματο Μάλιον, πήγε μέ τό άμάξι του στό χωρίς νά σάς πάρη είδησι κανείς.
κιβώτιό του, βρέθηκε μέ τήν κλει Μπράϊτον καί νοίκιασε δωμάτιο σ’ Πέφτετε στό κρεβάτι κι’ έκεΐ, σάς
ένα ξενοδοχείο. Τό γράφω στήν βρίσκει, στίς πέντε, ή καμαριέρα...
δαριά σπασμένη.
—Νομίζεις δτι είναι άδύνατον νά
Σώπασε καί σήκωσε τό βλέμμα άναφορά μου . . .
έγιναν
έτσι τά πράγματα; συνω—Έν τάςει. Συνέχισε.
επάνω μου.
φρυώθηκε
ό άστυνόμος.
—Στό Μπράϊτον συνάντησε μιά
Βγάζεις, λοιπόν, τό συμπέρασμα
φίλη
του
καί
τά
ήπιαν
μαζί.
Κατά
δτι ό γέρος δολοφονήθηκε άπό
Συνέχεια
κάποιο διαρρήκτη, πού παγιδεύτη τό μεσημέρι, χώρισαν, καί ό νεα
κε στό σπίτι άπό τόν Μάλιον! μοΰ ρός μας άποσύρθηκε στό δωμά
εις τήν έπομένην σελίδα
είπε. «Κατά πάσαν πιθανότητα, τιό του, μέ κεφαλόπονο . . Είπε
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Ή “πρωινή δόξα,,
αγαπά τον ήλιο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α
Α Α Τ Ρ Ο Υ ίΧ Μ Ο Υ Κ Α Ι Α Υ Τ Ο Θ Υ Σ ΙΑ Σ

—Τίποτα δέν είναι αδύνατον, σέρ,
βιάστηκα νά πώ. Μονάχα πού....
άπλώς... δέν φαίνεται καί πολύ
πιθανή αύτή ή άποψι ....
—Έ τσι σοϋ φαίνεται εσένα, έπειδή κύτταξες τήν φωτογραφία! μοϋ
απάντησε. Τήν κύτταξες, άλλά δέν
τήν μελέτησες, δπως εγώ... Πάρτην
τώρα, κυτταξέ την προσεκτικώτερα,
αν καί δέν έχω ελπίδα, δτι θά καταλάβης καί τούτη τή φορά. . .

ΛΝΛΖΤΛΖΙΟ Ζ
ΤΑΖΟΠΟΥΛΟΖ
'Υπομοίραρχος

Πήρα τήν φωτογραφία καί προσποιήθηκα δτι τήν μελετούσα καλά.

Λ Ε Ρ Ο Σ

—Ά ν υπήρχαν, τουλάχιστον,
σκιές πουθενά, μουρμούρισα, θά
μπορούσαμε νά προσδιωρίζαμε τήν
θέσι τού ήλιου, καί, συνεπώς, τήν
ώρα..
—Γιατί σκιές κι’ δχι τήν 'Ιππομέα;
μοϋ άπάντησε.
—Πώς; τινάχτηκα έκπληκτος.
—'Ιππομέα είναι τό έπιστημονικό
δνομα τού φυτού πού βλέπεις μπρο'
στά από τόν τοίχο τού σταύλου,
στήν φωτογραφία! μοΰ έξήγησε.
Τό κοινό του είναι «Πρωινή Δόξα».
Είναι ένα ώραΐο φυτό, πού τού αρέ
σει νά πηγαίνη νωρίς γιά ύπνο!
χαμογέλασε ό αστυνόμος. Θέλω νά
πώ δτι, άπό τό μεσημέρι κιόλας,
αρχίζει νά κλείνη τά πέταλα τών
λουλουδιών του καί νά διπλώνη τά
φύλλα του. Κοιμάται καί μόνο νωρίς
τό πρωί είναι όρθάνοιχτο. Κατά
λαβες, τώρα;
—Ναί, είπα ,κουνώντας τό κεφάλι
καί ξεροκαταπίνοντας. Κατάλαβα...
—'Ωραία! είπε ευχαριστημένος.
Νομίζω, τώρα, δτι δέν μας μένει,
παρά νά καλέσουμε έδώ τόν φίλο
μας τόν ΤσάρλςΜάλιον καί νά τόν
ρωτήσουμε. Πώς είναι δυνατόν,
αφού τράβηξε τό πρωί τήν φωτο
γραφία, τά φύλλα καί τά λουλούδια
τής 'Ιππομέας νά είναι κλειστά,
δπως μονάχα τό άπόγευμα συμβαί
νει;
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1956
Ή Χωροφυλακή δέν άνέδειξε
μόνον έν πολεμώ ήρωας. Καί
κατά τήν ειρηνικήν περίοδον
πολλοί άνδρες της υπήρξαν θύ
ματα τοΰ καθήκοντος καί έθυσίασαν τήν ζωήν των διά νά σώ
σουν συνανθρώπους των κινδυ
νεύοντας έξ οίασδήποτε αιτίας.
Έ να άπό τά θύματα αυτά του κα
θήκοντος υπήρξε καί ό άείμνηστος
'Υπομοίραρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. Πριν άπό 17
χρόνια, τήν 22αν ’Ιουλίου 1956, ό
'Υπομ]ρχος Τασόπουλος έμπνεόμενος άπό τά υψηλά αισθήματα
τού άλτρουϊσμοΰ καί τής αυτοθυ
σίας κατήλθε οίκειοθελώς καί
παρά τάς άντιθέτους πρός τούτο
έπικλήσεις τών παρευρισκομένων
εις βαθύ φρέαρ διά νά σώση τέσσαρας κινδυνεύοντας συνανθρώ
πους του έξ άναθυμιάσεων. Δυσ
τυχώς παρά τάς ύπερανθρώπους
προσπάθειας τοΰ άειμνήστου 'Υ
πομοιράρχου ή τραγική μοίρα τό
θέλησε νά άφήση γιά πάντα τήν
τελευταία του πνοή έκεί όπου
τό καθήκον τόν έκάλεσε. Νέος άν
θρωπος, νέος ’Αξιωματικός, μέ έξαίρετα χαρίσματα καί λαμπράν
σταδιοδρομίαν δέν έδίστασε ούτε
στιγμήν νά τά θυσιάση όλα εις τόν
βωμόν τού ήθικοΰ χρέους καί τοΰ
καθήκοντος. Ή μοίρα έστέρησε
τήν ζωήν άπό τόν ηρώα Τασόπουλον, όμως ή Ιστορική μνήμη
θά τόν κατατάσση άνάμεσα στά
έκλεκτά τέκνα της, «αιώνιον παρά
δειγμα άλτρουϊσμοΰ καί αυτο
θυσίας» όπως χαρακτηριστικά ή
ευγνωμοσύνη τών έπιζόντων άνέγραψε εις τήν προτομήν τοΰ ήρωος.
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ϊτ^ρός τό τέλος τοΰ 1968, κάI ποιος όνόματι Ά λβιν Κάρπις,

1 άπελύθη άπό μιά φυλακή των
Ηνωμένων Πολιτειών. Ό
Κάρπις είχε έκτίσει ποινή φυλά
κίσεως τριάντα δύοέτών στις
φυλακές τοΰ Άλκατράζ, στήν
Καλκρόρνια καί τοΰ Μάκ—
Νεϊλ Άϊλαντ, στήν πολιτεία Ούάσιγκτων. Ή εΐδησις δέν έκανε
έντύπωσι στή νέα γενιά. Θύμισε
δμως στούς παλαιότερους τις αιμα
τηρές συγκρούσεις μεταξύ των
γκάγκστερς καί των άστυνομικών,
στά χρόνια τοΰ μεσοπολέμου, στήν
’Αμερική. Γιατί, ό Ά λβιν Κάρπις
είναι ένας άπό τούς έξαιρετικά
σπάνιους πολίτες των 'Ηνωμένων
Πολιτειών, πού μποροΰν νά καυχηθοΰν ότι ενώ είχαν χαρακτηρισθή ύπ’ άριθ. 1 δημόσιοι κίνδυνοι,
ωστόσο κατώρθωσαν νά έπιζήσουν.
Ό Κάρπις, πού τό πραγματικό
του όνομα είναι Άλμπιν Κάρπαβιτς, γεννήθηκε τό 1907 στόν
Καναδά, άπό Λιθουανούς γονείς.
Είναι ό μόνος πού έπέζησε άπό
Γήν διαβόητη συμμορία Μπάρκερ Γάρπις, πού διεκδικοΰσε τήν —
διασημότητα άπό τις συμμορίες
τοΰ Ντίλλιγκερ καί τών Πάρκερ
καί Μπάρροου (Μπόννι καί Κλάϊντ
τοΰ κινηματογράφου) πού έδρασαν
~>ύς ίδιους τόπους καί τήν ίδια
*χή·

'Η συμμορία Μπάρκερ—Κάρπις
ιδρύθηκε τό 1915 στήν πόλι Τούλσα
στήν Όκλαχόμα άπό μιά γυναίκα,
τήν Κέϊτ Μπάρκερ, πού είχε γιά
πρωτοπαλλήκαρά της τούς τέσσε-

Μ Π Α ΡΚΕΡ,,

Εις τό έγκληματολογικόν Άρχείον τοΰ ’Ομοσπονδια
κού Γραφείου Ερευνών ( F.B.I.) , τοΰ μεγαλύτερου’Αστυ
νομικού ’Οργανισμού τών Η. Π. Α. υπάρχουν χιλιάδες
υποθέσεων μέ πλοκή καί μυστήριο πού ξεπερνούν καί τά
πιο έφάνταστα άστυνομικά διηγήματα. Κατά τήν έποχή
τοΰ μεσοπολέμου, τό F. Β. I. άπεδύθη σέ μιά γιγαντιαία
προσπάθεια γιά τήν έξόντωσι τών ληστρικών συμμοριών
πού λυμαίνονταν τήν χώρα. Ή έξόντωσις μιας τέτοιας
άκριβώς συμμορίας άπό τις πιο διαβόητες λόγω τοΰ ειδι
κού δεσμοΰ τών προσώπων πού τήν συγκροτούσαν περιγράφεται στό άρθρο αύτό.
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ρις γιους της. Πραγματικά, οί
νεαροί Χέρμαν, Λόϋντ, Άρθουρ
καί Φρέντ είχαν περάσει άπό άρκετές φυλακές, σε μιά ήλικία πού τά
αλλα παιδιά περνούν άπό διάφορα
σχολεία.
Μέ στιβαρό χέρι ή Κέϊτ καθο
δηγούσε τούς τέσσερις γιούς της
στόν δρόμο τού εγκλήματος. Καί
εκείνοι ύπάκουαν τυφλά τήν αίμομίκτρια μητέρα πού πέρασε στήν
ιστορία τού εγκλήματος μέ τό
παρατσούκλι «Μαμά Μπάρκερ»,
μεταβάλλοντας τά παιδιά της σε
θύματα τού πλέγματος τού Οίδίποδος.
Τό 1927, ό νεαρός Φρέντ συνελήφθη κατά τήν διάρκεια μιας
ληστείας καί κλείστηκε στις φυ
λακές Λάνσιγκ. "Υστερα, ό Χέρμαν,
κατά τήν διάρκεια μιας αποτυχημέ
νης ληστείας αύτοκτόνησε μέ τό
περίστροφό του γιά νά μή συλληφθή.
Τόν ίδιο χρόνο, ό σύζυγος τής
Κέϊτ, Τζώρτζ Μπάρκερ έγκατέλειψε τήν γυναίκα του γιά νά
έξαφανισθή γιά πάντα. Ό Φρέντ
Μπάρκερ άπελύθη άπό τή φυλακή
τό 1931. Δύο μήνες άργότερα,
ό Ά λβιν Κάρπις, πού είχε γίνει
ό καλύτερος φίλος του μέσα στή
φυλακή, ήλθε νά τόν άνταμώση
στό σπίτι τής μητέρας του. Μέ
τήν συνάντησι αότή ιδρύθηκε ή
συμμορία Μπάρκερ—Κάρπις, πού
άφησε έποχή.
Ή Μαμά Μπάρκερ γοητεύθηκε
αμέσως άπό τόν νεαρό "Αλβιν,
πού τόν υιοθέτησε μοιράζοντας
ταυτόχρονα μαζί του τό κρεββάτι
της. 'Η Κέϊτ είχε ήδη αντικαταστή
σει τόν άνδρα της μέ κάποιον Ά ρθουρ Ντάνλοπ, τό πτώμα τού
όποιου βρέθηκε ένα πρωί, γυμνό,
διάτρητο άπό σφαίρες, στις όχθες
τής λίμνης Ούϊσκόνσιν. Λέγεται
ότι τόν έξετέλεσε ή ίδια ή Μαμά
Μπάρκερ γιατί τόν ύποπτευόνταν
ότι άπό έρωτική αντιζηλία είχε
μιλήσει στήν άστυνομία γιά τήν
έγκληματική δραστηριότητα τού
'Αλβιν καί τού Φρέντ.
Στήν πραγματικότητα, ό κατα
δότης ήταν ό ιδιοκτήτης τού σπι
τιού τους. Ό τελευταίος είχε παραξενευθή άπό τό γεγονός ότι οί
δύο νέοι κυκλοφορούσαν πάντοτε
μέ δύο θήκες βιολιού, κάτω άπό
τή μασχάλη τους, ένώ ποτέ δέν
είχε άκούσει μουσική στό διαμέ
ρισμα τών Μπάρκερ. Στήν πρα
γματικότητα, οί θήκες αύτές περιεί
χαν αύτόματα πιστόλια. 'Ο Φρέντ
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’Αστυνομικοί του 'Ομοσπονδιακού Γραφείου ’Ερευνών ασκούμενοι εις τήν
σκοποβολήν. Θεωρούνται άπό τούς καλυτέρους σκοπευτάς τού κόσμου.

καί ό Ά λβιν καταζητούνταν γιά
τήν δολοφονία ενός σερίφη στήν
πολιτεία τού Μισοΰρι καί ή συμ
μορία ήταν αναγκασμένη νά άλλάζη συνεχώς κρησφύγετο στά
χρόνια πού άκολούθησαν.
Στήν συμμορία προσετέθη καί
ένα νέο μέλος, ό Φράνκ Τζέλλυ
Νάς, πού ήταν ένας άπό τούς πιό
έπικίνδυνους ληστές Τραπεζών τών
Ηνωμένων Πολιτειών. Μέ δύο
μονάχα έπιθέσεις, ό Νάς ,ό Φρέντ
καί ό "Αλβιν λήστεψαν 400.000
δολλάρια άπό δύο Τράπεζες στό
Κάνσας καί τήν Νεμπράσκα.
Ά λλος συνεργάτης τής συμμο
ρίας, ήταν ό Φρέντ Γκαΐτς. Ό
Γκαΐτς ήταν έθελοντής πιλότος
στόν Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο,
πρωταθλητής τού στίβου καί δι
πλωματούχος τού Πανεπιστημίου
τού Ίλλινόϊς. Τό 1925 είχε καταδικασθή γιά τόν βιασμό ένός κο
ριτσιού επτά χρόνων καί είχε πάρει
μέρος στήν μεγάλη σφαγή τού
Άγιου Βαλεντίνου, τό 1929, στό
Σικάγο.
Στήν Συμμορία ανήκε καί ό
Βόλνεϋ Νταίηβις, ή έρωμένη τού
όποιου ήταν ή Έντνα Μάρραιη,
γνωστή μέ τό παρατσούκλι «ή
γκαγκστερίνα πού φυλάει», γιατί

συνήθιζε νά φιλάη στό στόμα
τά θύματά της, αφού πρώτα φυσικά
τά λήστευε.
Τό 1932, μετά τήν απαγωγή
τού μικρού παιδιού τού Λίντμπεργκ,
οί απαγωγές είχαν γίνει τής μόδας,
στόν κόσμο τών γκάγκστερς. 'Η
Μαμά Μπάρκερ καί ή συμμορία
της άπήγαγαν τόν έκατομμυριοΰχο
ιδιοκτήτη μεγάλων ζυθοποιείων
Γουΐλλιαμ Χάμ καί τόν έπίσης
έκατομμυριοΰχο "Εντουαρντ Μπρέμερ.
Αντίθετα μέ δ,τι είχε συμβή
μέ τόν Λίντμπεργκ, τά δύο θύματα
βγήκαν ζωντανά άπό τήν περιπέτειά τους. Οί οίκογένειές τους
πλήρωσαν έκατό καί διακόσιες
χιλιάδες δολλάρια,άντίστοιχα, στήν
συμμορία Μπάρκερ—Κάρπις.
Ή συμμορία ήταν τώρα παντο
δύναμη. 'Ωστόσο τό τέλος της δέν
βρισκόταν μακρυά. Δύο πράγματα
έπιτάχυναν τήν καταστροφή της.
Τό πρώτο ήταν ό Νόμος Λίντ
μπεργκ, σύμφωνα μέ τόν όποιο
ή άπαγωγή γινόταν «έγκλημα διαπολιτειακό». Αυτό σήμαινε, ότι
οί πράκτορες τής "Εφ—Μπί—Ά ϊ
δέν ήταν υποχρεωμένοι νά σταμα
τούν στά σύνορα τών πολιτειών,
όταν καταδίωκαν άπαγωγεΐς.
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Καί τό δεύτερο πράγμα πού
έπιτάχυνε τήν καταστροφή τής
συμμορίας ήταν τό γεγονός ότι
ή έπιρροή τής Μαμάς Μπάρκερ
γινόταν όλο καί πιό μικρή. Πρά
γματι, μετά από είκοσι χρόνων
ύπάρξεως, τό Οίδιπόδειον σύμπλε
γμα είχε χάσει ένα μεγά?ο μέρος
από τήν ι.ύναμι του Ή Μπάρκερ
ήταν τώρα μιά παχύσαρκη έξηντάρα Οί αλ> οι γκάγκστερς είχαν
φέρει μαζί τους τϊς νεαρές καί
όμορφες έρωμένες τους καί οί
γιοι τής Μπάρκερ δέν άργησαν
νά καταλάβουν τί είχαν άποστερηθή τόσα χρόνια
Ή παρουσία όμορφων κοριτσιών
αποτελεί πάντοτε πηγή διαφωνίας,
σέ μιά όργάνωσι εγκληματιών.
Μέ τήν παρότρυνσι των έρωμένων
τους, ώρισμένα μέλη τής συμ( οοίας λιποτάκτησαν, γιά νά έργασθοΰν γιά λογαριασμό άλλων συμ
μοριών. 'Η άρχή τοΰ τέλους σήμανε, μέ τήν σύλληψι του Άρθουρ
Μπάρκερ, τό 1934.
Στά χαρτιά του βρέθηκε ένας
χάρτης μέ σημειώσεις, πού ώδή-

Ό Αείμνηστος ’Αρχηγός τοΰ Έφ—
Μπϊ—Ά ϊ Έντγκαρ Χοϋβερ, ό όποιος
έπαιξε πρωτεύοντα ρόλον εις τήν έξόντωσιν τής συμμορίας Μπάρκερ.

Ό γκάγκστερ Ά λ β ιν Κάρπις,
πού συνήθιζε νά άλλάζη συχνά
έμφάνισι γιά νά ξεγελά τήν ’Αστυ
νομία.

’Επάνω ή διαβόητη Μαμά —
Μπάρκερ καί κάτω ό Τραπεζίτης
Μπρέμερ, ένα άπό τά θύματά της.

γησε τήν αστυνομία στό κρησφύ
γετο, όπου είχαν λουφάξει ή Κέϊτ
Μπάρκερ καί ό Φρέντυ, ό νεώτερος γιός της. Μητέρα καί γιος
κρύβονταν σέ μιά απομονωμένη
βίλλα, στις όχθες τής λίμνης
Γουέϊρ, στήν Φλωρίδα.
Στις 16 ’Ιανουάριου 1935, τά
ξημερώματα, δέκα πέντε αστυνο
μικοί περικύκλωσαν τό ξύλινο σπί
τι καί κάλεσαν τούς ενοίκους του
νά παραδοθοΰν. Ή φοβερή Μαμά
Μπάρκερ άπάντησε μέ μιά ριπή
μέ αυτόματο. Οί άστυνομικοί άνοι
ξαν καί αυτοί πΰρ καί όταν μία
ώρα αργότερα μπήκαν στό κρησφύ
γετο βρήκαν δύο πτώματα. Ή Κέϊτ
Μπάρκερ κρατούσε στά άψυχα
χέρια της ένα αυτόματο καί ό
Φρέντ ένα περίστροφο.
Καί ό Άρθουρ Μπάρκερ βρήκε
τό θάνατο από τις σφαίρες τών
δεσμοφυλάκων του, όταν τό 1939
έπεχείρησε νά δραπετεύση από
τις φυλακές τοΰ Άλκατράζ. Τόν
ίδιο χρόνο καί ό άδελφός του
Λόϋντ σκοτώθηκε μέ περίστροφο

άπό τήν γυναίκα του. Έ τσι καί τά
πέντε μέλη τού φοβερού κουϊντέτου
πέθαναν άπό βίαιο θάνατο.
Ό Ά λβιν Κάρπις συνελήφθη
τό 1936 στή Νέα ’Ορλεάνη, άπό μιά
ομάδα 'Ομοσπονδιακών πρακτό
ρων, μέ επικεφαλής τόν ίδιο τόν
Χούβερ.
Προς τό τέλος τού 1935, ό Φρέντ
Γκαΐτς έβγαινε ένα βράδυ μετά τά
μεσάνυκτα άπό ένα νυκτερινό κέν
τρο, στό προάστιο Τσιτσέρο, τοΰ
Σικάγου. Μιά μεγάλη μαύρη λιμουζίνα πλησίασε αθόρυβα στό πεζο
δρόμιο καί οί κάννες τεσσάρων
βραχυκάννων κυνηγετικών όπλων
ξεπρόβαλλαν άπό τά παράθυρα.
’Ακολούθησαν τέσσερις πυροβο
λισμοί εξ επαφής σχεδόν, πού τί
ναξαν στον άέρα τά μυαλά τοΰ
πρώην πιλότου. ·Οί δράστες τής
έκτελ έσεως έμειναν άγνωστοι, όπως
έξ άλλου έμειναν άγνωστοι καί οί
δράστες έξακοσίων δολοφονιών,
πού έγιναν κατά τήν διάρκεια, τοΰ
πολέμου μεταξύ τών γκάγκστερς
στήν ’Αμερική.
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Έ ζησε παραπάνω άπό μισό αιώνα στήν ξενητειά καί
έκεϊ(σέμιά ήσυχη γωνιά τής Γαλλικής Ριβιέρας) στις 27
’Ιουλίου 1923 έκλεισε γιά πάντα τά μάτια του πού μέχρι
τότε άντιφέγγιζαν τήν αγάπη καί νοσταλγία γιά τήν
προγονική του γή. Γεννημένος στόνΜ όλυβο τής Λέσβου
ό Κλεάνθης Μιχαηλίδης έτσι ήταν τό άληθινό του όνο
μα χρειάστηκε λίγα μόλις χρόνια σκληρά δοκιμασμένης
εφηβικής ζωής, γιά νά κλείση παντοτεινά μέσα στήν
ψυχή του τις άπόκοσμες χαρές τής Αιολικής γής τής
δεμένης μέ τόσες ξεχωριστές όμορφιές. Αύτές πού χι
λιάδες χρόνια πριν γέννησαν τά ποιήματα τοΰ ’Αλκαίου
καί τής Σαπφώς καί τήν μελωδία τής μουσικής τοϋ
Άρίωνα. Δεκαεφτάχρονο παιδί ήταν όταν έθαψε μέ τά ί
δια του τά χέρια τόν δάσκαλο πατέρα του. Έπειτα αφή
νοντας τό τελευταίο δάκρυ στό νιοσκαμμένο μνήμα του
καί άποχαιρετώντας μέ ψυχικό πόνο άπό τήν κουπαστή
κάποιου περαστικού καραβιού τά όμορφα ακρογιάλια,
τοΰ νησιού του, πήρε βουβός τόν δρόμο τοΰ ξενητεμοΰ
Ή πολύβουη Πόλη, τό μουντόΜάντζεστερ τή ς’Αγγλίας,
οί έξωτικές ’Ινδίες καί τελευταία ή Γαλλική πόλη
Ά ντίμπ στάθηκαν οί κυριώτεροι σταθμοί τής ζωής του.
Μά όσο καί άν γνώρισε έκεϊ τά άξιώματα καί τήν άνεσι
τήν οικονομική ποτέ δέν άπαρνήθηκε τόν τόπο πού τόν
γέννησε. Πέντε φορές βήματα νοσταλγικά τόν έφεραν
προσκυνητή στήν πατρική του γή. Ό ’Αργυρής Έφταλιώτης, φάνηκε στά γράμματα σέ μεγάλη ήλικία. ’Ακρι
βώς στά σαράντα του χρόνια, γεμάτος άπό μεστή πνευμα
τική ωριμότητα όπως τοΰ τήν είχε διαμορφώσει μέχρι
τότε ή πνευματική άγρύπνια του καθώς ή αρχή του νά
άναζητά μέ λαχτάρα τήν ομορφιά στίς γνήσιες πηγές
τών λαϊκών παραστάσεων καί τής Δημοτικής Μούσας.
Ό Έφταλιώτης είναι βασικά ένας άπό τήν τριαν
δρία τοΰ δημοτικισμού μαζί μέ τόν Ψυχάρη καί τόν
Πάλλη. Είδικώτερα όμως άνήκει στήν Νέα 'Αθηναϊκή
Σχολή, ή όποια μέ κορυφαίο τόν Παλαμα έπλασε αρ
μονικά όλα έκεϊνα τά αληθινά καί δεμένα μέ τήν Ε λ 
ληνική ψυχή στοιχεία τοΰ λόγου καί τοΰ πνεύματος πού
πριν είχε άγνοήσει ό μεγαλόστομος καί όχι πάντα
άπροσχημάιιστος ρομαντισμός. Τό 1889 στόν Φιλαδέλφειο ποιητικό
διαγωνισμό πλάι στό βραβευμένο
«Ύ μνον εις τήν ’Αθήναν» τοΰ μεγάλου Παλαμα, στά
θηκε καί έκεΐνος μέ έναν έπαινο. Στόν άντίστοιχο διαγω
νισμό (1891) δέν βραβεύθηκε, άλλά τά σονέττα του γραμ
μένα χωρίς αύστηρή μορφολογία σ’ έναν έξαίσιο δεκατρισύλλαβο, δημοσιεύθηκαν στήν «Εστία» προκαλώντας θόρυβο καί ένδιαφέρον μαζί. Ή δημοτική του διακρίνεται άπό μιά εύγένεια καί μετριοπάθεια. Δέν ακο
λουθεί τούς ακραίους ιδιωματικούς τύπους. Είναι
άλήθεια όμως ότι δέν κρατήθηκε στά αρχικά
έπίπεδα τής δημιουργίας του. Μέ αύτό όμως δέν
σημαίνει ύποχρεωτικά ότι είχε
καί μιά κάποια
έσωτερική διάσπασι. Τό έργο του θά μπορούσε
νά ήταν κατά πολύ άνώτερο. Τοΰτο θά γινόταν
χωρίς αμφιβολία άν ό ίδιος δέν θεωρούσε ύποχρέωσί του
νά γράφη έτσι ώστε νά μή άπέχη άπό τό Δημοτικό τραγοΰδι καί τήν παράδοσι γενικά. Αυτά μαζί μέ τήν ανό
θευτη καί έξευγενισμένη όπως θά έλεγε κανείς Δημοτική
γλώσσα, τά θεωρούσε άπό τό ένα μέρος σάν ένα τρόπο
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Α ΡΓΥ Ρ Η Σ Ε Φ Τ Α Λ ΙΩ Τ Η Σ
(1849 — 1923)

Έθνικοΰ προσανατολισμοΰ καί άναγεννήσεως, καί
άπό τό άλλο σάν ένα μέσο έπικοινωνίας τοΰ πνευματικού
άνθρώπου μέ τό ευρύτερο κοινό. ’Από τήν πλευρά
αυτή ό Έφταλιώτης πέτυχε. Γιατί τό έργο του, βασικά
ήθογραφικό, καί άν ακόμη δέν έχει τήν γλαφυρή παρα
τηρητικότητα τοΰ Παπαδιαμάντη, ώστόσο έχει κάτι
άλλο πολύτιμο: τήν γνήσια φυσική ομορφιά του.
Τήν ίδια πού συναντά κανείς στό δίστιχο «Πέρνα σαΐτα
μου γοργή μέ τό ψιλό μετάξι-νάρθη ό καλός μου τήν
Λαμπρή νάβρη χρυσά ν’ άλλάξη...» τοΰ περίφημου
«’Αργαλειού» πού τραγουδήθηκε μέ τό ίδιο πάθος
άπ’ όλες τις γενιές
μέχρι σήμερα. Γενικά τό
έργο τοΰ Έφταλιώτη είναι δεμένο μέ τήν Ελληνική
πραγματικότητα. "Οπως οί «Νησιώτικες ιστορίες» (διη
γήματα) «Φυλλάδες τοΰ Γέρο— δήμου» καί «Ιστορίατής
Ρωμιοσύνης» (ιστορικά) «Μαζώχτρα καί βουρκόλακας»
(θεατρικό δράμα) «Παλιοί σκοποί» (ποιήματα ) καί ή
«Όδύσσεια» πού είναι πιστή μετάφρασι τοΰ 'Ομήρου
(ή μοναδική σέ έμμετρο ρυθμό μέχρι σήμερα) καί ικανή
νά προσφέρη τήν ίδια ίκανοποίησι άπό τόν διανοούμενο
μέχρι τόν τελευταίο άναγνώστη μέ τά περιωρισμένα
πνευματικά έφόδια. Συμπερασματικά μπορούμε νά καταλήξωμε ότι ό Έφταλιώτης άν καί έζησε μακρυά άπό τήν
Ελλάδα αύτό δέν στάθηκε ικανό νά άτονήση άλλά άντίθετα είχε σάν άποτέλεσμα νά γιγαντώση τόν Ε θνι
κισμό του καί νά κάνη τό έργο του ένα τραγούδι το
νισμένο μέ τούς παλμούς τή. Ελληνικής ψυχής τής γεμά
της άνθρωπιά καί υπερηφάνεια. Αύτήν πού ώρισμένοι
στιχοπλόκοι τής έποχής μας αγνοούν σέρνοντας τις
ρίμες τους σ’ άλλους δρόμους τάχα καινούργιους, στήν
πραγματικότητα όμως χωρίς νά όδηγοΰν πουθενά ή τό
χειρότερο νά άναφέρωνται σέ κάποια απώτερη καί προσχηματισμένη πεζή σκοπιμότητα...

«Θ Η ΣΑ Υ ΡΟ Σ

Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Η Σ » :

Ε Ν Α Μ Ν Η Μ Ε ΙΩ Δ Ε Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Ο
Ε Π ΙΤ Ε Υ Γ Μ Α

Μ ία έξαιρετικά ένδιαφέρουσα διάσκεψις μεταξύ Ε λλήνω ν καί
ξένων έπιστημόνων έπραγματοποιήθη στή ’Αθήνα άπό 14-18
Ιουνίου υπό τήν αιγίδα τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επι
στημών. ’Αντικείμενο τής διασκέψεως αύτής υπήρξε ό προγραμ
ματισμός γιά τήν έκδοσι τού «Θησαυρού τής Ελληνικής
γλώσσης» όπως θά άποκαλεΐται τό μνημειώδες έργο πού θά
ίδή τό φώς τής δημοσιότητος σέ παγκόσμια κλίμακα ένα άπό
τά άμέσως έπόμενα χρόνια. Ή ιδέα ξεκίνησε ύστερα άπό άνώνυμη προσφορά γιά τόν προαναφερόμενο σκοπό ένός έκατομμυρίου δολλαρίων στό Πανεπιστήμιο Ίρβάϊν τών Η.Π.Α. Στήν
συνέχεια τό πνευματικό αύτό ίδρυμα είχε τήν πρωτοβουλία νά
συγκροτήση αυτόνομο ’Οργανισμό μέ τίτλο «Θησαυρός τής
'Ελληνικής γλώσσης» πού διευθύνεται ήδη άπό τόν καθηγητή
κ.Μπροΰννερ. Στήν διάσκεψι τών ’Αθηνών έλαβαν μέρος καθηγηταί καί έπιστήμονες τών ’Αμερικανικών Πανεπιστημίων
τού Ίρβάϊν καί τής Βορείου Καρολίνας, τοΰ Γερμανικού Ινσ τι
τούτου ’Αρχαιολογίας τής Κολωνίας, τού Βελγικού Ιδρύματος
’Αρχαιολογικών ’Ερευνών, τού Πανεπιστημίου τοΰ Τορόντο
καί τού Ισπανικού Ινστιτούτου «Ά ντόνιο Νέβριγα». Πολυ
πρόσωπη υπήρξε έπίσης καί ή παρουσία διαφόρων άλλων έπι
στημόνων όπως καθηγητών τού Πανεπιστημίου ’Εδιμβούργου,
τής ’Αμερικανικής Σχολής 'Αρχαιολογικών σπουδών καθώς
καί πολλών Ελλήνω ν συναδέλφων τους τής ’Ακαδημίας
’Αθηνών, τών Ελληνικών Πανεπιστημίων, τής Υπηρεσίας ’Επι
στημονικής Έρεύνης καί Άναπτύξεως καθώς καί άλλων ’Επι
στημονικών ’Οργανώσεων. Ή διάσκεψι είχε προκαταρκτικό
χαρακτήρα, καί όπως μάς έπληροφόρησαν αρμόδιοι παράγον
τες τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών, θά έπακολουθήση καί άλλη συνάντησι Έπιστημόνων σέ χρόνο πού πρέ
πει νά τοποθετηθή στό τέλος 1973 ή τις άρχές 1974. ’Επίσης
ότι τό μνημειώδες αύτό έργο θά περιλαμβάνη δεκάδες έκατομμυρίων λέξεις άπό τήν 'Ομηρική ’Εποχή μέχρι τόν 5ο π.χ.
αιώνα ή καί άργότερα άν τό έπιτρέψουν οί συνθήκες. Ό πω ς
είναι εύνόητο γιά τήν λεξικογράφησι θά χρησιμοποιηθούν
νεωτάτου τύπου «Κομπιοΰτερς» καθώς καί άλλα συναφή
ήλεκτρι ικά μέσα. Γιά τήν έξεύρεσι καί ταξινόμησι τών λέξεων
θά συνεργασθοΰν ένα πλήθος άπό Έ λληνες καί ξένους Έ πι
στήμονες μέ άκτϊνα έρεύνης τις βιβλιοθήκες, τά μουσεία καί τά
ιστορικά άρχεΐα όλου τοΰ κόσμου. Γενικά ό ύπό έκδοσιν
«Θησαυρός τής Ελληνικής γλώσσης» πρόκειται νά σημειώση
σταθμό εις τά παγκόσμια έκδοτικά χρονικά, ένώ παράλληλα
θά άποτελέση μιά άκόμη τρανή έπιβεβαίωσι γιά τήν Οίκουμενικότητα τής 'Ελληνικής γλώσσης.

Κ Ρ Α Τ ΙΚ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο Β Ο Ρ Ε ΙΟ Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ή Κινητή ΘεατρικήΜονάδα τού Κ.Θ.Β.Ε. άρχισε στις 17
’Ιουνίου τήν περιοδεία της στήν Λάρισα μέ τόν «Ρωμαίο καί
Ίουλιέτα». Μέ τό ίδιο έργο συνέχισε τις παραστάσεις του στόν
Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Φάρσαλα, Ά γιά καί
Τύρναβο, ένώ άπό 1ης ’Ιουλίου εύρίσκεται στήν Δεσκάτη.
Τό κλιμάκιο αύτό θά έπισκεφθή 42 πόλεις μέχρι τήν λήξι τής
σαιζόν. Εξαιρετικά σημαντική είναι ή προσφορά τών δύο κι
νητών μονάδων τοΰ Ο. Κ. Θ. Ε. "Οπως παρετήρησε θεατρι
κός κριτικός ’Αθηναϊκής έφημερίδος μέ αύτόν τόν τρόπο δέν
πραγματοποιείται μόνο μιά θεατρική άποκέντρωσι, άλλά καί
μιά πολιτιστική Εθνική διείσδυσι σέ έκτασι καί σέ βάθος.
Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ι Α

Τό Εθνικό Θέατρο έδωσε στις 30 ’Ιουνίου τήν πρώτη του
παράστασι στήν Επίδαυρο, έγκαινιάζοντας τό Φεστιβάλ Έπιδαύρου 1973, μέ τόν ^«Οίδίποδα Τύρανο» τού Σοφοκλέους. Ή
θαυμασία αύτή τραγωδία, ή όποια παρουσιάστηκε μέ σκηνοθε
σία ΤάκηΜουζενίδη καί πρωταγωνιστή τόν Μάνο Κατράκη,
έσημείωσε μεγάλη έπιτυχία, ύπόλογίζεται δέ ότι παρηκολούθησαν τήν παράστασι 12.000 θεαταί. Ό«Ο ίδίπους Τύραννος»
έπαναλαμβάνεται τήν 1η ’Ιουλίου καί στις 12 Αύγούστου.
Έ ν τώ μεταξύ μέ νέα έντελώς διδασκαλία τό Σαββατοκύρια
κο 7 καί 8 ’Ιουλίου θά παρουσιασθή ή τραγωδία τού Εύριπιδου
«Ιππόλυτος». Ή παράστασι τής τραγωδίας τού Αισχύλου
«Πέρσαι» τής 28ης ’Ιουλίους ματαιοϋται λόγω τού Δημοψη
φίσματος, ένώ ή παράστασι τού «Όρέστη» τής 29ης ’Ιουλίου
μετατίθεται στις 15 Αύγούστου.
« Ο Ρ Ν Ι Θ Ε Σ » Σ Τ Ο Υ Σ Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ Σ Κ Α Ι
ΑΠΟ
ΤΟ

ΤΟ

ΠΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α

ΘΑ ΣΟ

Κ . Θ . Β. Ε .
ΤΩΝ

ΕΚΔΗ Λ ΩΣΕΩΝ

Συνεχίζονται οί δοκιμές τής κωμωδίας τού Άριστοφάνους
«Όρνιθες» πού θά παρουσιάση τό Κ.Θ.Β.Ε. στό έφετεινό
Φεστιβάλ Φιλίππων καί Θάσου. Ή μετάφρασι είναι τού Λογο
τέχνου καί έκλεκτού συνεργάτου τής «Έπιθεωρήσεως Χωροφυ
λακής» κ. Νίκου Σφυρόερα, ή σκηνοθεσία τοΰ ΚωστήΜιχαηλίδη τό σκηνικό τοΰ Γιάνη Κύρου, ή μουσική τοΰ Νικηφόρου
Ρώτα καί οί χορογραφίες τής Κικής ’Αγραφιώτου. Βασικούς
ρόλους έρμηνεύουν οί ήθοποιοί Μίμης Φωτόπουλος, Γιώργος
Βλαχόπουλος, Θάνος Τζενεράλης κ.λ.π. Τό πρόγραμμα τού
Φεστιβάλ είναι τό έξής:

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
Η

Κ ΙΝ Η Τ Η

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Η Μ Ο ΝΑΔΑ

Τ Ο Υ Ε Θ Ν ΙΚ Ο Υ

Θ ΕΑ ΤΡΟ Υ

Στις 26 ’Ιουνίου έγκαινίασε τήν θερινή της περιοδεία ή Κινη
τή ΘεατρικήΜονάδα τοΰ Εθνικού Θεάτρου δίνοντας τήν πρώ
τη της παράστασι στό Μαρούσι μέ τήν κωμωδία τού Μπέν
Τζόνσον «Άλχημιστής». Τό έργο παρουσιάστηκε μέ σκηνοθε
σία Σωκράτη Καραντινοΰ, σκηνικά καί κοστούμια Λίζας Ζαΐμη καί μουσική έπιμέλειαΜ. Κυριακάκη.Τούς πρώτους ρόλους
έρμήνευσαν οί πρωταγωνισταί τοΰ Εθνικού Θεάτρου Ζώρας
Τσάπελης, Γ. Δάνης, Έ λλη Βοζικιάδου, Εύάγγελος Πρωτοπαπάς, Σπ. ’Ολύμπιος καί πολλοί άλλοι ήθοποιοί. ’Εξ άλλου τό
ίδιο κλιμάκιο στις 30 Ιουνίου παρουσίασε τήν πρεμιέρα τού
Σμυρναίου συγγραφέως Νίκου Τουτουντζάκη «’Αλκιβιάδης».
Τό έργο παρουσιάστηκε μέ σκηνοθεσία τού Λάμπρου Κωστόπουλου, σκηνικά καί κοστούμια τού Γιάννη Κύρου καί μουσική
έπιμέλεια Πάλας Γαζουλέα. Τούς κύριους ρόλους έρμήνευσαν
οί Νικηφόρος Νανέρης (’Αλκιβιάδης) Έ λλη Βοζικιάδου
(’Ασπασία) Δημ. Βεάκης (Σωκράτης) Α. Πασπάτη (Συμαίθα)
Α.Μακράκη (Τιμαία) καί είκοσι άλλοι ήθοποιοί τού Εθνικού
Θεάτρου.

Φωτογραφία άπό τήν άνάγνωσι τής κωμωδίας τοΰ Ά ριστοφάνους «Όρνιθες».

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (14 ’Ιουλίου— 12 Αύγούστου) «Βάκχαι»
(14 καί 15 ’Ιουλίου) «Μήδεια» (21 καί 22 ’Ιουλίου) «’Ιφιγένεια
έν Ταύροις» (4 Αύγούστου) καί «Όρνιθες» (11 καί 12 Αύγούστου).
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑΣΟΥ:(1-15 Αύγούστου)«Μήδεια»(1 Αύγούστου)
«Βάκχαι» (5 Αύγούστου) καί «Όρνιθες» (15 Αύγούστου).
Τέλος στόν κύκλο τών έφετεινών παραστάσεων τού άρχαίου
δράματος καί κωμωδίας περιλαμβάνεται καί τό Φεστιβάλ
Δωδώνης όπου θά παρουσιασθοΰν «Βάκχαι» (11 Αύγούστου)
καί «Μήδεια» (12 Αύγούστου).
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η

έ π ιβ ε ώ ρ η σ ι
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΟΥ ΕΣΒΗΣΕ ΠΡΟΩΡΑ
Πριν από 4 χρόνια, καί συγκεκριμένα στις 16-6-1969,
τό Σώμα τής Χωροφυλακής υποδεχόταν στις τάξεις του
έναν έφηβο άπό τήν Βόρειο Ελλάδα γεματον αύτοπεποίθησι καί ζήλο νά υπηρέτηση τήν Πατρίδα καί τόν
Ε λληνικό αθλητισμό. ’Ηταν ό άγνωστος μέχρι τότε
αθλητής τής Καβάλας εις τό αγώνισμα τής σφυροβο
λίας Θύμιος Δαβιτζόγλου, ό όποιος τόν ίδιο χρόνο
έδικαίωσε τις προσδοκίες τής ήγεσίας τοϋ Σώματος καί
τών φιλάθλων θαυμαστών του. Εις τούς Βαλκανικούς
άγώνες στίβου 1969 έπέτυχε βολή 64. 16μ. καί βρέθηκε
στήν πρώτη σειρά τών τότε έφήβων σφυροβόλων σ ’
όλον τόν κόσμο. Τό 1971 ανέβασε τήν άτομική του έπίδοσι στά 68. 12μ. ’Ενώ ετοιμαζόταν νά συντρίψη τά
ρεκόρ, ήρθε ή γνωστή έπάρατη άρρώστεια τής έποχής
μας γιά νά στερήση τήν αθλητική μας οικογένεια άπό
ένα σπάνιο ταλέντο καί τήν κοινωνία άπό ένα δημιουρ
γικό νέο μέ πλούσια ήθικά προσόντα. Δύο ολόκληρα
χρόνια ό άείμνηστος Δαβιτζόγλου πάλαιψε μέ τόν
πόνο καί τόν νίκησε... Γιατί παλληκάρι καθώς ήταν στό
σώμα καί τήν ψυχή δέν λύγισε μέχρι τήν τελευταία
του πνοή. Ό ρθιον στις έπάλξεις τοϋ Ε λληνικού στίβου
τόν βρήκε ό θάνατος. Προπονητή τοϋ 'Ομίλου Κλασσι
κού ’Αθλητισμού Καβάλας... ’Ακόμη καί άπό τό Ν οσο
κομείο τής πόλεως δέν έπαυε νά στέλνη όδηγίας στούς
άθλητάς του. Τό ύστατο «χαΐρε» γιά τόν πρόωρα χαμένον πρωταθλητή, ήρθε τόν περασμένο Μάιο όταν ή
Ά ν ν α Βερούλη, ταλαντούχος αθλήτρια τής Καβάλας
πού προπονούσε άπό καιρό, έθριάμβευσε εις τούς Πα
νελληνίους άγώνες στίβου νέων καί νεανίδων μέ δύο
χρυσά μετάλλια στήν σφαιροβολία καί τόν άκοντισμό.
"Υστερα άπό λίγες ήμέρες—άρχές’Ιουνίου—έσβυνεγιά
πάντα μαζί μέ τά τελευταία άνοιξιάτικα λουλούδια. Καί
ήταν μόλις 23 χρονών... Στήν μνήμη τών άνδρών τού
Σώματος τής Χωροφυλακής καί τών Ελλήνω ν φιλάθλων
θά μείνη άνεξίτηλη ή μορφή τού Εύθύμιου Δαβιτζόγλου.
Ά ς είναι έλαφρό τό χώμα τής Μακεδονικής γής πού τόν
σκέπασε...

Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Κ Ο Ι

Α Γ Ω Ν Ε Σ Σ Τ ΙΒ Ο Υ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΒΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ό άείμνηστος πρωταθλητής σφυροβολίας Εύθύμιος
Δαβιτζόγλου.

κτιάρης άλμα εις μήκος 2ος (7.38 μ.) Χωρ. Παν. Γασπαρινάτος
100 μ. 2ος (10".7) καί Δόκ. Χωρ. Στεφ. Συμεωνίδης 400 μ.
3ος (50”.3).
Κ Σ Τ ’. Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ε ΙΑ στά Χανιά άπό 2 -3 ’Ιουνίου. Ό Χωρ.

Τελευταίως οί άθληταί τού Σώματος ώς μέλη τής ’Εθνικής
’Ενόπλων έλαβον μέρος στις άκόλουθες διοργανώσεις άγώνων στίβου τής ’Επαρχίας:

'Ηρακλής Κόλλιας άπέσπασε δύο πρώτες νίκες στήν σφαιρο
βολία καί τό Κρητικό βόλι μέ άντίστοιχες έπιδόσεις 15.41 μ.
καί 15.32 μ. Έ ξ άλλου ό Χωρ. Μιχ. Κούσης εις τά 5.000 μ.
άπέσπασε πρώτη νίκη μέ 15 .10".8 ένώ ό Δόκ. Χωρ. Στ. Συμεω
νίδης εις τά 400 μ. άπλά 2α μέ 49 .9".

Σ Τ ’. Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ στήν "Εδεσσα τήν 27-5-73. Οί άθλη

Σ Τ ’. Π Ε Ρ Δ Ι Κ Ε Ι Α εις Πέρδικαν

ταί μας άπέσπασαν τις άκόλουθες νίκες: Δόκ. Χωρ. ’Ιωάννης
Σαμαράς 800 μ. 1ος (Γ .52”.1) Χωρ. Παν. Νακόπφυλός 5000 μ.
1ος (1 4 \57") Χωρ. Ά θαν. Πολυχρονάκης άλμα εις μήκος
1ος (7.41 μ.) Δόκ. Χωρ. Δημ. Πατρώνης άλμα εις ύψος 1ος
(2.05 μ.) Δόκ. Χωρ. Γεώργιος Μανδέλος 110 μ. μετ’ έμποδίων
2ος μέ 14".6 (Νέον Πανελλήνιον ρεκόρ έφήβων) Χωρ. Ίωάν.
Κούσουλας άλμα εις ύψος 2ος (1.90 μ.) Χωρ.’Ανδρ. Μπβρα-
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Έορδαίας τήν 7-6-1973.
Οί άθληταί μας άπέσπασαν τις άκόλουθες νίκες. Δόκ. Χωρ.
Θωμάς Διαμαντούλης άλμα εις ύψος 1ος (1.90 μ.) Δόκ. Χωρ.
Στεφ. Συμεωνίδης 100 μ. 1ος (10".7) καί 200 μ. 1ος (22".6)
Χωρ. Ίωάν. Λιακόπουλος σφαιροβολία 1ος (13.10 μ.)
Δόκ. Χωρ. Ά νδρ. Καρκαλής 1.500 μ. 1ος (4'.2 .6) Χωρ. Δημ.
Καλογερόπουλος άκοντισμός 2ος (46.56 μ.) Δόκ. Χωρ. Μιχ.
Γεωργατσέλος 3.000 μ. άπλά 2ος (9M2").

ΣΥ Ν ΕΒΗ ΣΑ Ν

Θ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Ν ..........................

7ο ΔΙΕΘΝΕΣ
ΜΗΤΙΓΚ
ΑΘΗΝΩΝ

ΓεΟσι άπό μιά «Μίνι ’Ολυμπιάδα» άπήλαυσαν οί φίλοι
τοϋ στίβου στις 13 καί 14 ’Ιουνίου στό Στάδιο Καραϊσκάκη,
δπου μέ συμμετοχή 300 περίπου αθλητών καί αθλητριών
άπό 22 Χώρες διεξήχθη μέ έπιτυχία τό 7ο Διεθνές μήτιγκ πού
ώργάνωσε ό ΣΕΓΑΣ. Πολλά άπό τά μεγάλα όνόματα του
Διεθνούς στίβου έδωσαν ένα έντυπωσιακό παρόν μέ έπικεφαλής τόν θριαμβευτή τοϋ Μονάχου στά χαμηλά έμπόδια
Ά κ ι Μπούα. Ό τελευταίος έλλείψει συναγωνισμού έκέρδισε
τήν κούρσα τών 400 μέτρων μετ’ έμποδίων μέ χρόνον 50 "6
πού άπέχει κατά πολύ άπό φανταστικό 47".8 τού Μονάχου.
Οί άλλοι ξένοι άθληταΐ έσημείωσαν έπιδόσεις άξιόλογες
μόνο γιά τις χώρες τους. ’Από Ελληνικής πλευράς έσημείω
σαν ικανοποιητικά καί έλπιδοφόρα έν όψει τών Βαλκανικών
άγώνων άποτελέσματα. Κατερρίφθησαν 7 Πανελλήνια ρεκόρ,
ίσοφαρίστηκαν 2 καί δέν άνεγνωρίσθη ένα άλλο. Συγκεκρι
μένα οί άθλήτριες Λάμπρου ,Κουρκουτά, Τρίμμη καί Κοντοκοντή έπέτυχαν ρεκόρ στόν άκοντισμό (43.30 μ.) άλμα εις
μήκος (5.06 μ.) ύψος (1 ,.68 μ.) καί σφαίρα (13.93 μ.) καί οί
Ζαχαρόπουλος, Μανδέλος καί Παπατώλης άντιστοίχως εις
τά 5.000 μ. (13'.54".4) 110 μ. μετ’ έμποδίων (14 ".5 έφηβικόν)
καί ύψος (2.17 μ.). Τά ρεκόρ πού ίσοφαρίστηκαν είναι τής
σκυταλοδρομίας έφήβων 4X100 (41".2) καί 100 μ. μετ’ έμπο
δίων άνδρών (Βασιλείου ΐ3".8). Δέν άνεγνωρίσθη τό ρεκόρ
τού Καθηνιώτη (τριπλοϋν 16.48 μ.), έπειδή τό άλμα έγινε
μέ εύνοϊκό άνεμο. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι ό έφηβος Παπα
τώλης άρχισε τό 1973 μέ ρεκόρ 2 μ., καί τό 2.17 άποτελεΐ
νέο Βαλκανικό ρεκόρ, ένώ ό Δόκιμος Χωροφύλαξ Μανδέλος
καταρρίπτει γιά δεύτερη φορά έφέτος τό Πανελλήνιο ρεκόρ
110 μ. έφήβων. ’Επίσης ότι ικανοποιητικές ήσαν οί έπιδόσεις
τιύ τελευταίου (200 μ. 21".7) καί τών Χωροφυλάκων
Κούση 10.000 μ. (29'.58".8) καί 5.000 μ. (14'.34") Γασπαρινάτου 200 μ. (21 ".6) Πατρώνη ύψος 2.08 μ.) Κόύρτη 1.500 μ.
(3'.51".7) Κυττέα έπί κόντώ (4.80 μ.) Συμεωνίδη 400 μ. άπλά
(49".8) Νακόπουλου 3.000 μ. στήπλ (8 .57 ".4) Σδούκου 3.000 μ.
στήπλ (9'.10 ".6) καί Τρεχλή στό ίδιο άγώνισμα (9'.11".4).

Κ Α Ι Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Υ Ν

Ό Χωροφύλαξ Παναγιώτης Άργυρόπουλος προπονητής
έπί σειράν έτών τής όμάδος βόλελΰ τοϋ Σώματος καί διεθνής
διαιτητής τής FIVA, διαιτήτευσε μέ έπιτυχία τούς άγώνες
βόλλεϋ μεταξύ Βουλγαρίας—Γιουγκοσλαβίας 3— 1 (άνδρών)
καί Βουλγαρίας—Τουρκίας 3—0, Ρουμανίας—Γιουγκοσλαβίας
3—0 (γυναικών). Οί άγώνες έγιναν εις τά πλαίσια τού Βαλκα
νικού πρωταθλήματος (21—26 Μαΐου) στήν πόλι Τιμισοάρα
Ρουμανίας όπου ή ’Εθνική μας γιά πρώτη φορά κατέκτησε
τήν 4η θέσι. Εις τήν όμάδα μας άπενεμήθη τό κύπελλο ήθους,
ένώ εις τόν Δόκ. Χωρ]κα Κολιόπουλον ειδικό έπαθλο τοϋ
καλύτερου καί νεώτερου σέ ήλικία άθλητοϋ. Μέ τά χρώματα
τής ’Εθνικής άγωνίστηκαν έπίσης καί οί Χωροφύλακες
Μιχ. Γεωργαντής, Στεφ. Πολύζος καί Κων]νος Κουρμπέτης
(άρχηγός).
*

*

*

Ό Χωροφύλαξ Εύάγγελος Βαγιανός εις τό πρόσφατο Διεθνές
μήτιγκ τού Μάντζεστερ κατέρριψε τό Πανελλήνιο ρεκόρ
τού Μαραθωνίου δρόμου μέ έπίδοσι 2 ώρες 22'.36” . Τό παλαιό
κατείχε άπό τόν περασμένο ’Απρίλιο ό Βιρβίλης τής Α.Ε.Κ.
μέ 2 ώρες 22'.53".

***
Ό πρωταθλητής τής δισκοβολίας Νίκος Τσιάρας τήν
3-6-73 άγωνιζόμενος στήν πόλι Κόμπτον τής Καλλιφορνίας
κατέρριψε τό Πανελλήνιο ρεκόρ μέ έπίδοσι 59.12 μ. Τό
προηγούμενο ρεκόρ (58.62 μ.) τό κατείχε ό ίδιος άπό
19 Μαΐου 1973.

***
Ό Σύνδεσμος ’Αθλητικού Τύπου εις μνήμην τού Ευθυμίου
Δαβιτζόγλου, καθιέρωσε βαρύτιμο έπαθλο. Θά άπονέμεται
στόν νικητή τής σφυροβολίας τού Διεθνούς μήτιγκ πού όργανώνει κάθε χρόνο (’Ιούνιο) ό ΣΕΓΑΣ.

***
Ά π ό 8— 10 ’Ιουλίου διεξάγονται εις τό Στάδιον Καραϊσκάκη
Διεθνείς Μαθητικοί άγώνες στίβου. Μέχρι στιγμής έχουν
δηλώσει συμμετοχή 13 ξένες χώρες.

***
Ή ’Εθνική μας όμάς ύδατοσφαιρίσεως μετά τις έπιτυχεΐς
έμφανίσεις της εις Χβάρτ Γιουγκοσλαβίας, προεκρίθη στά
τελικά τού Παγκοσμίου πρωταθλήματος πού θά γίνη τόν
Σεπτέμβριο στήν Γιουγκοσλαβία.

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

Ανταλλαγή άναμνηστικών δώρων άπό
παλαιότερον άγώνα τής ποδοσφαιρικής
όμάδος.

Σ Υ Μ Β Α ΙΝ Ο Υ Ν

Μ ΙΚ Τ Η Κ Α Ρ Δ ΙΤ Σ Η Σ ( 2 - 1 )

Τήν 24-5-73 εις τό ’Εθνικόν Στάδιον Καρδίτσης, ή ποδοσφαιρική όμάδα
τού Σώματος άντιμετώπισε τήν Μικτή τής πόλεως πού άποτελοϋσαν παί
κτες τών ισχυρών Σωματείων τής Β' ’Εθνικής Κατηγορίας «Α ναγέννη
σις» καί «Καρδίτσα». Τόν άγώνα, τά έσοδα τού όποιου διετέθησαν υπέρ
τών σκοπών τού έκπολιτιστικοΰ Συλλόγου Καρδίτσης ό «Καραϊσκάκης»,
παρηκολούθησαν έκπρόσωποι τών Α ρχώ ν τής πόλεως καί σημαντικός άριθμός φιλάθλων. Τό πρώτο ημίχρονο άρχισε μέ σαφή έδαφική καί τεχνική
υπεροχή τής τοπικής όμάδος ή όποια όμως εις τό 15' έδέχθη τέρμα ύστε
ρα άπό έπιτυχημένο συνδυασμό τών Ρεμούνδου—Κάχρη καί τεχνικό σούτ
τού τελευταίου. Στήν συνέχεια οί παίκτες τής Μικτής μέ άλεπάλληλες
έπιθέσεις έπλησίασαν πολλές φορές στήν ίσοφάσισι, άλλα τρία σούτ τών
κυνηγών της (30', 35', καί 47 ) βρήκαν τά δοκάρια τής έστίας τού γκολκήπερ Χωροφύλακος Τουρκομένη. Ό τελευταίος κατά τήν διάρκειαν όλοκλήρου τοϋ άγώνος έπραγματοποίησε άρκετές σωτήριες έπεμβάσεις. Μέ τήν
έναρξι τού δευτέρου ήμιχρόνου ή άπόδοσις τών παικτών τού Σώματος
άνέβηκε σημαντικά μέ άποτέλεσμα ό Δόκιμος Χωροφύλαξ Ρεμοΰνδος εις τό
70' νά διπλασιάση τά τέρματα μέ άτομική προσπάθεια. Εις τό 87' μέ τέρ
μα τοϋ ταλαντούχου παίκτου Θώδη ή Μικτή έμείωσε τήν διαφορά εις 2-1.
Ή όμάδα τού Σώματος άπό τήν όποιαν άπουσίαζαν βασικά στελέχη (Χωρ]
κες Μιχαλόπουλος, Σταυρόπουλος, Σταθόπουλος καί Θεοφιλόπουλος) άγωνίσθηκε μέ τούς Τουρκομένη, Πλούμπη, Ροπόκη, Κυριαζή, Φλωριώτη, Ρίζο,
Χιώτη, Σαταράκη, Ζερβουδάκη, Κάχρη καί Ρεμοΰνδο. Εις τήν όμάδα τού
Σώματος άπενεμήθη κύπελλο πού είχε άθλοθετήσει ό Γ. Σ. Καρδίτσης.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 43

1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112131415

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Σ

1. Πολύτιμο ξύλο—Ευρωπαϊκός τίτλος εύγενείας—ποιητική
έκφρασις ζώων.
2. Κορυφαίος ξένος θεατρικός συγγραφεύς —Τό Μουσείο
αυτό φιλοξενεί τήν ’Αφροδίτη τής Μήλου.
3. Καλύπτουν μέρος άπό τήν έπιφάνεια τής σελήνης—Κά
τοικος ΕΰρωπαϊκοΟ Κράτους (αίτ. δημ.).
4. "Ομοια ποιοτικά—"Οχι σπάνια μεσολαβούν καί αύτοί οί
παράγοντες.
5. ’Ασφαλίζει αυτοκινητιστής—« Μ α ν τ ά μ ....» ένα άπό τά
γνωστά έργα τής Πέρλ Μπάκ—’Αρχαία θεά (γεν.).
6. Εξασφαλίζει δωρεάν σπουδές (άρχικά) —’Επαναλαμβα
νόμενο θυμίζει παιδικό πόνο —’Ανίσχυρα, νωχελικά —
Μουσική νότα.
7. ’Αρχικά Άνωτάτης Στρατιωτικής 'Υπηρεσίας—’Αγγλικό...
τέλος—’Αντίστροφη.δίφθογγος—Ά ρθρον (πληθ.).
8. Βιβλικό βουνό καί όμώνυμη χώρα—Γαιανθρακοφόρος περί
οχή τής Ευρώπης—Χρονικό έπίρρημα.
9. "Αλλη όνομασία τού άνθρωπίνου σώματος (γεν.)—Αυτά
δέν προκαλοΰν ένδιαφέρον.
10. Γράμματα άπό τό. . . τέλος—Μυθικός ήρως υιός τού Δία
καί τής Αίγίνης (αίτιατ.)—Έ να άπό τά έργα του είναι καί
τό «Μαγικό βουνό».
11. Είναι τά άποτελέσματα μιας πυρηνικής έκρήξεως.
12. Είδος έργοστασίου—Ό σ ο ι τά έχουν κολυμπούν ή πνίγον
ται σέ αύτά.
13. Έ νας άπό τούς διδασκάλους τού Έθνους (γεν.)—Νησί
τών Κυκλάδων (αίτ.) .
14. Βοήθεια πού ένισχύει ήθικώς (δημοτ.)—’Ακέραιος (δημοτ.)
15. Τραγική αιθέρια έκπομπή—Ποταμός τής Μ. ’Ασίας—Νησί
τής ’Αλβανίας γνωστό άπό περίφημη όπερα τού Σαμάρα
(χωρίς τό τελευταίο γράμμα).
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Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

C

1. Υποθετική διατύπωσις —Έσκόρπιζαν τήν καταστροφή
κατά τόν Βλ Παγκόσμιον πόλεμο.
2. Τροφή θηρίων —Τούρκος μεταρρυθμιστής —Δυσάρεστο
συναίσθημα (αίτιατ. δημ.) .
3. ’Αριθμητικόν —Βασιλικός οίκος τής ’Αγγλίας —Λιμάνι
τής ’Ιταλίας.
4. Έ νας 'Υπομοίραρχος γνωστός είς τούς άναγνώστες τής
«Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής» —Κάτοικος Ελληνικής
περιοχής.
5. Γενική άναφορικής άντωνυμίας—Τήν δημιουργεί ή σύγχυσις (αίτιατ.).
6. Περιοχή πού θυμίζει μεγαλειώδη νίκη τού Ελληνικού
Στρατού—Υ ποθετικόν—Λιμάνι τής Έπτανήσου—’Αρα
βικό άρθρον.
7. ’Αρχικά παλαιού έκδοτικοΰ όργανισμοΰ—Υποδηλώνουν
τήν σφράγίδα είς τά άντίγραφα—’Αγγλικό αύτοκίνητο.
8. Τήν δημιουργούν κολώνες—Ά σ το χη φράσις (καθαρ.).
9. Θέσις εις τό μπάσκετ—Πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί
νά τά έχη καί ένας τοίχος—Ό δημιουργός τού Σέρλοκ
Χόλμς.
10. Βιβλικό γυναικείο όνομα—Χ αμόγελο.. . σκύλου—Πανάρχαιοι ήγεμόνες χωρών τής Νοτίου Αμερικής.
11. Χρονική ύποδιαίρεσι—Τό πρώτο συνθετικόν πυγμαχικού
όρου— Μονάς βάρους τής Κύπρου.
12. ’Αρχαία πόλις τής Θράκης —Σύμφωνο —Δυσδιάκριτες,
συγκεχυμένες (δημοτ.).
13. Είδος άλιευτικοΰ πλοιαρίου—Παλαιό μεταφορικόν μέσον
—Τίτλος Γαλλικής έφημερίδος (άντιστρόφως).
14. Βρίσκεται σέ ώρισμένο ύψος άπό τήν γ ή — Μάρκα γνω
στού υπακτικού.
15. Ασιατική πρωτεύουσα—Πόλις τής Γαλλίας—’Ιρλανδική
διασημότης.
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ο

£

Κ Ο Υ Ϊ Ζ

Λ

*

Μ αθαίνοντας
ΟΔΗΓΕΙΤΕ Σ Ω Σ Τ Α ;

'Αλέξανδρος Βόλτα
(1745 - 1827)
Διάσημος ’Ιτα λ ό ς φυσικός. ’Ασχολήθηκε
κυρίως μέ τήν ήλεκτρολογία κ αί άνακάλυψε τό «νόμο τοδ Β όλτα» για τούς ήλεκτρικους Α γωγούς άπό τούς όποιους μπο
ρεί νά περάση τό ρεύμα χω ρ ίς νά έπιφέρη
χημικές μεταβολές. ’Ε πίσης έπινόησε τή
βολταϊκή στήλη. Π ρ ώ τος αυτός Ανακά
λυψε, τό 1778, τό άέριο μεθάνιο. Ά λ λ η
έψεύρεσή του είναι τό πιστολέτο.

Ποιον έκ τών δύο όχημάτων έχει
τό δικαίωμα στροφής δεξιά;
α) Τό λεωφορείον.
β) Τό ιππήλατον όχημα.

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Ε ΙΑ Ω Ν Ν Ε Ω Τ Ε Ρ ΙΣ Μ Ο Υ
’Α φ ώ ν Κ ο υ ρ κ ο υ ν τ ή Ο . Ε .
Τ Σ Α Μ Α Δ Ο Υ 16 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ — Τ Η Λ . 4 2 2 -7 2 8

Ποιον όχημα έχει προτεραιότη
τα είς τήν εικόνα;
α) Τό έπιβατηγόν.
β) Τό δίκυκλον.

Ώ ς π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ς έκ τ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν ’Α σ φ α λ ε ία ς , θ έ τ ω ε ις τ ή ν
δ ιά θ ε σ ιν τ ώ ν κ . κ . ’Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν κ α ί 'Ο π λ ι τ ώ ν τ ή ς 'Ε λ λ η ν ικ ή ς
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , ά π α ν τ α τ ά κ ά τ ω θ ι ε ίδ η κ α τ α σ τ ή μ α τ ό ς μ α ς :

α) ’Ανδρικά κουστούμια, σακκάκια, πανταλόνια,
γραβάτες, υποκάμισα, υποδήματα κ. λ . π. ώς καί κασμήρια καί ειδικό τμήμα διά παραγγελίας (Έμπορορραφεϊον).
β) Γυναικεία φορέματα, ταγιέρ, μαγιώ, κουστούμια,
πανταλόνια, φούστες, μπλούζες, κ .λ . π . , ώς καί είδη
προικός.
γ) Παιδικά
ματα κ .λ .π .

κουστουμάκια,

φορεματάκια,

υποδή

Ά π α ν τ α τ ά ά ν ω τ έ ρ ω ε ίδ η μ α ς , π α ρ έ χ ο ν τ α ι μ έ ε υ κ ο λ ία ς π λ η 
ρ ω μ ή ς έ π ΐ μ ικ ρ ά π ρ ο κ α τ α β ο λ ή έ κ π τ ω σ ιν 10 ο )ο έ π ΐ τ ώ ν ά ν α γ ρ α φ ο μ έ ν ω ν χ α μ η λ ώ ν τ ι μ ώ ν μ α ς κ α ί έ ξ ό φ λ η σ ιν τ ο ΰ υ π ο λ ο ίπ ο υ ε ίς 10 μ η 
ν ια ία ς δ ό σ ε ις .

Ποιος έχει προτεραιότητα;
α) Ό Ποδηλάτης.
β) Ό όδηγός τοΰ έπιβατηγοΟ.

’Ε π ί τ ώ ν ά γ ο ρ α ζ ο μ έ ν ω ν τ ο ϊς μ ε τ ρ η τ ο ϊς έ μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν ή π α ρ ε χ ο μ έ ν η έ κ π τ ω σ ις ά ν έ ρ χ ε τ α ι ε ίς ε ίκ ο σ ι τ ο ϊς έ κ α τ ό ν (2 0 ο ) ο ) .
Μετά τιμής
Ν ικ ό λ α ο ς Κ ο υ ρ κ ο υ ν τ ή ς

Λύσεις είς τήν σελ. 423
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Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ

Σ.Φ.Χ.
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ ΙΚ Η Σ Υ Σ Κ Ε Ψ Ι Σ Υ .Δ . Τ Α Ξ Ε Ω Σ

Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΑ Σ Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν

Επαίνου καί μιμήσεως αξία τυγχάνει ή
δραστηριότης τοΰ Προέδρου καί των με
λών τοΰ Συνδέσμου Φίλων Χωρ]κής
Ήρακλείας Σερρών. ’Από τής συστάσεως
τοΰ Συνδέσμου (1972) ή διοίκησίς του
έργάζεται—τά πράγματα όμιλοΰν μόνα
των-άόκνως διά τήν στενήν συνεργασίαν
καί άνάπτυξιν φιλικών αισθημάτων μετα
ξύ τοΰ κοινού καί των αστυνομικών ορ
γάνων. Αυτή ή έμπρακτος ύλοποίησις
τών εύγενών έπιδιώξεών του καί ή προ
σπάθεια πρός άνακούφισιν τών μοχθούντων αστυνομικών όργάνων τής έδρας του
έλαβε σάρκα καί όστά έσχάτως, διά μιας
είσέτι γενναιόφρονος συμβολής του.
Πρόκειται περί προσφοράς ποσοϋ( 140.000)
δραχμών πρός άνέγερσιν Β'. όρόφου εις
τό οίκημα τοΰ έκεϊσε ’Αστυνομικού
Τμήματος.

Τήν 28-5-73 έλαβε χώραν εΰρυτάτου χαρακτήρος ένημερωτική σύσκεψις
εις τό Υ.Δ. Τάξεως καθ’ ήν έγένετο ένημέρωσις τών κ.κ. ‘Αντιπροέδρων τής
Κυβερνήσεως υπό τοΰ κ. ’Υπουργού Δημοσίας Τάξεως έπί τρεχόντων υπη
ρεσιακών προβλημάτων άτινα απασχολούν τά Σώματα ’Ασφαλείας. Εις ταύτην παρέστησαν οί ’Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεως κ. Παττακός καίΜακαρέζος, οί 'Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως, Προγραμματισμού καί Κυβερνητικής
Πολιτικής καί Οικονομικών κ. κ. Τσούμπας, Παπαδόπουλος καί Κουλής,
οί 'Υφυπουργοί κ.κ. ’Αγγελόπουλος καίΜπαλόπουλος, οί Γενικοί Γραμματεΐς
κ. X. Παπαδόπουλος (Υ.Δ.Τ.), Σταυριανόπουλος (Υ.Π.Κ .Π.) καί Γεωργακόπουλος (Οικονομικών), οί ’Αρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί έτεροι
υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ό Α' Αντιπρόεδρος κ. Στυλιανός Παττακός έξέφρασε τήν πλήρη
ίκανοποίησίν του διά τό άποδοτικόν έργον καί τήν ενσυνείδητον έκπλήρωσιγ
τής άποστολής τών αστυνομικών όργάνων πρός τήρησιν τής τάξεως καί
ασφαλείας, έξήρε τό ύψηλόν έπίπεδον τής ήθικής στάθμης καί έπαγγελματικής των έκπαιδεύσεως καί προσέθεσεν ότι δικαίως έχουν άποσπάσει
τήν έμπιστοσύνην καί τήν ευγνωμοσύνην τής κοινής γνώμης καί είναι άξιοι
θαυμασμού καί έπαίνου.

Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΟ Ν Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ Ε Ι Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Ν

Τό Ά ρχη γεΐον Χωρ]κής ϊνα άνταποκριθή έπαρκώς καί άποτελεσματικώς
εις τάς διαρκώς αύξανομένας άνάγκας τοΰ κυκλοφοριακοΰ πέοβλήματος
μελετά καί έφαρμόζει συνεχώς νέας μεθόδους καί συστήματα όσον αφορά
τήν έπιτυχή καί τελεσφόρον άστυνόμευσιν τών έθνικών αρτηριών καί όδών.
Πρός τόν σκοπόν τούτον, σύν τοϊς άλλοις, οργανώνει ειδικά σεμινάρια διά
τήν έπιμόρφωσιν καί έξειδίκευσιν τών όργάνων Τροχαίας πρός πλήρη έπάνδρωσιν τών άντιστοίχων άνά τήν έπικράτειαν Υπηρεσιών Χωρ]κής. "Ενα
τοιαύτης φύσεως σεμινάριον έλειτούργησαν έσχάτως εις Θεσσαλονίκην.
Τούτο παρηκολούθησαν (50) Χωροφύλακες 'Υπηρεσιών τής Βλ Έπιθεωρήσεως Χωρ]κής. Εις τήν φωτογραφίαν είκονίζονται ’Αξιωματικοί τής Δ]νσεως
’Αστυνομίας Θεσ]νίκης όμοΰ μέ τούς άποφοιτήσαντας μετά τήν λήξιν τής
λαβούσης χώραν τελετήν τής απονομής τών πτυχίων των.
Στιγμιότυπον από τήν προσέλευσιν
τών μελών καί τοΰ Προέδρου τοΰ Συνδέ
σμου, γεωπόνου κ. Κων]νου Κιούπκιοϊ
τοΰ Διοικητοΰ Δ]σεως Χωρ]κής Σερρών
τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Α.Τ. Ήρακλείας, καί
άλλων αστυνομικών όργάνων εις τό
προαύλιον τοΰ ’Αστυνομικού Καταστή
ματος, είκονίζεται εις τήν φωτογραφίαν.

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ

Χ Ω Ρ )Κ Η Σ

Ε Π Ι ΤΟ

Ε ΡΓ Ο Ν Τ Η Σ ΑΛ Λ ΗΛ ΕΓΓΥΗ Σ

—Οΐ άνδρες τής Α .Δ.Χ. ’Ηπείρου εις
ένδειξιν συμπαραστάσεως καί άλληλεγγύης προσέφερον:
Εις νοσηλευόμενον εις τό 401 Γ.Σ.Ν.,
λόγω βαρυτάτου νοσήματος,
συνάδελ
φόν των ποσόν (14.086) δραχμών καί
εις συνάδελφόν των τής Δ.Χ. Θεσπρωτίας
ποσόν (16.145) δραχμών πρός άντιμετώπισιν έξόδων θεραπείας τοΰ βαρέως νοσοίντος υίοΰ του.

■

Ο

—Οΐ άνδρες τής Α.Δ.Χ. Πελοποννήσου
είς ένίσχυσιν οικονομικήν καί ηθικήν
συμπαράστασιν πρός τήν οικογένειαν
(χήραν-υίόν) τοϋ έσχάτως είς 401 Γ.Σ.Ν.
’Αθηνών άποβιώσαντος Ένωμ]ρχου ΚΑ
ΛΥΒΑ Ή λία προσέφερον εύγενώς έξ
έράνου των ποσόν (57.808) δραχμών ήτοι
ύπέρ τής χήρας συζύγου του δραχμάς
(27.808) καί διά τόν υιόν του (30.000).
δραχμάς άναληπτέας έκ τής Ε.Τ.Ε. μετά
τήν ένηλικίωσίν του.

*

—Οί άνδρες τής Δ.Χ. Λέσβου έξέφρασαν
στοργικόν ένδιαφέρον καί άγάπην είς
διαφόρους έκδηλώσεις τών τροφίμων τού
’Εκκλησιαστικού Μαθητικού Οικοτρο
φείου Μανταμάδου Λέσβου. Προσέφερον
εύγενώς είς τό Ίδρυμα τούτο μίαν ώραίαν
μεταλλικήν Βιβλιοθήκην καί ήμερολόγια
Χωρ]κής έτους 1973. Εΰχαριστίαι θερμαί
έξεφράσθησαν, τούτου ένεκεν, πρός τήν
Δ.Χ. Λέσβου δι’ έπιστολής τής 'Ιεράς
Μητροπόλεως καί τού μηνιαίου Δελτίου
« Ό Ταξιάρχης».

*

—’Επίσης έπί τφ έφετεινώ έορτασμώ
τού Πάσχα καί τής Α γίας Ειρήνης:
—Οί άνδρες τής Δ]νσεως 'Αστυνομίας
Θεσ]νίκης προσέφερον: είς Κοινωφελή
Ιδρύματα τής πόλεως Θεσ]νίκης ποσόν
(42.435) δραχμών, (ήτοι είς Βρεφοκομεΐον

κώς υπέρ άγνώστων πρός αύτούς άσθενών
ποσότητα (10.500) γραμμαρίων αίματος.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ

—’Εκπαιδεύονται έπί (10) έβδομάδας
ώς όδηγοί (8) οκτώ Χωροφύλακες είς
ΚΕΥΠ Λαμίας καί έτεροι (8) όκτώ τοιοϋτοι είς ΚΕΠΒ Θηβών (’Ιούνιος—Αύγου
στος).
*

—Δόκιμοι Χωρ]κες τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου
—κληθέντες έκτάκτως—προσέφερον άσμένως τήν άναγκαίαν ποσότητα αίματος
είς άσθενή νέαν άνήλικον, νοσηλευθείσαν
λόγω τροφικής δηλητηριάσεως, είς Νοσοκομεΐον Ρόδου. Ή προσφορά αϋτη
συνετέλεσεν είς τήν διάσωσίν της ής
ένεκεν έδημοσιεύθησαν ύπό τής τοπικής
έφημερίδος «Η ΡΟΔΙΑΚΗ» εύμενέστατα
σχόλιά της μέ ευχαριστήριον τοϋ πατρός
τής διασωθείσης πρός τούς αίμοδότας
Δοκίμους καί τήν Διοίκησιν τού Π.Σ.Ο.Χ.
Ρόδου.

—Δύο (2) Χωροφύλακες είς Υ.Φ.Α.Σ.
(22]5- 22]10]1973).

*

—’Επίσης έξεπαιδεύθησαν (50) Χωρο
φύλακες άρμοδιότητος Υπηρεσιών τής
Βλ Έπιθεωρήσεως Χωρ]κής είς θέματα
Τ ροχαίας έν Θεσσαλονίκη (15]2-14]4] 1973)
Α ΙΜ Ο Δ Ο Σ ΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

—Ή Σχολή ’Αξιωματικών Χωρ]κής
έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν της πρός (30)
τριάκοντα Δοκίμους ’Αξιωματικούς της
οί όποιοι κατά τό 2μηνον ’Απριλίου—
Μαΐου 1973 μετέβησαν είς διάφορα Ν ο
σηλευτικά Ιδρύματα περιοχής ’Αθηνών
καί Πειραιώς καί προσέφερον έθελοντιΝΕΑΙ

—Τό Παναρκαδικόν Νοσοκομεϊον Τριπόλεως ηύχαρίστησε καί συνεχάρη τόν
έπανειλημένως προσενεγκόντα έκουσίως
αίμα ύπέρ άσθενών Ύπομ]ρχον κ. Βασί
λειον Σταμάτην, Διοικητήν τού Α.Τ.
Ά στρους.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Έκυκλοφόρησεν έσχάτως ένα έξαίρετον μηνιαίον περιοδικόν ύπό
τόν τίτλον «ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣ1Σ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» μερίμνη τού
κ. Όνουφρίου Όνουφριάδου, Δικηγόρου παρ’ Ά ρείω Πάγιρ (γραφεία: Ά θήναιτ.τ. 141-Πατησιων 14, στοά Φέξη, 4ος όροφος, τηλ. 615-454). Περιέχει
θέματα πού ένδιαφέρουν κάθε μορφωμένον άνθρωπον καί κυρίως τούς
νομικούς, τά όργανα Τροχαίας καί τούς οδηγούς οχημάτων έν γένει.
Τά έκδοθέντα μέχρι, τούδε τεύχη περιέχουν θέματα άναφερόμενα είς τό
ίσχϋον σήμερον ’Αεροπορικόν, Ναυτικόν, Χερσαϊον. 'Οδικόν, Σιδηρο
δρομικόν, Τηλεπικοινωνιακόν καί Συγκοινωνιακόν Δίκαιον κ.λ.π. Τά θέματα
τού Χερσαίου κυρίως Δικαίου ένδιαφέρουν ιδιαιτέρως τούς ύπηρετοϋντας είς
Υπηρεσίας Τροχαίας, οΐτινες θά δύνανται νά άρυσθοΰν χρησίμους πληροφο
ρίας πρός πληρεστέραν καί άρτιωτέραν νομικήν των κατάρτισιν είς ο,τι
άφορά τά θέματα τών ιδιαιτέρων αυτών καθηκόντων. Τό Ά ρχη γείον Χωρ]κής
έξέδωσε τήν ύπ’ άριθ. 716]3]11β άπό 10-5-73 Διαταγήν πρός άπάσας τάς
'Υπηρεσίας Χωρ]κής, δΓ ής συνιστάται τούτο θερμώς είς τούς άνδρας τής
Χωροφυλακής.

•
42.435, είς Ιδρύματα Κωφαλάλων 15.000
καί Τυφλών 15.000, (φωτογραφία) καί άνά
1030 δραχμάς είς τούς νοσηλευομένους είς
Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης άνδρας της.

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι Ο Π Λ ΙΤ Ω Ν

Κατά τό Α'. δμηνον προήχθησαν:
1) Είς Άνθυπασπιστάς (29) Ένωμ]ρχαι
ήτοι γενικών 'Υπηρεσιών 28 καί τεχνικών

1.
2) Είς Ένωμοτάρχας (14) Ύπενωμ]ρχαι
(έκ τού II Τμήμ. ΣΟΧ 12, Βλ κατηγ. 2,
Τεχνικοί 2).
3) Είς Ύπενωμοτάρχας (72) Χωροφύ
λακες ήτοι γενικών 'Υπηρεσιών 70 καί
τεχνικοί 2.
Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι

Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν

Προήχθη είς τόν βαθμόν τού Ταγματάρ
χου ό Μοίραρχος ίερεύς τοϋ Σώματος
Πανοσιολογιότατος ’Αρχιμανδρίτης κ.κ.
’Αμβρόσιος ΛΕΝΗΣ δυνάμει τού Β.Δ.
τής 4-5-73...

ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Διαρκούςένημερώσεως)
κ. Γεωργίου Πλακιδ, Ύπομ]ρχου (Άθήναι, Μυτιλήνης 18, Τηλ. 871-562).
Μελέτη εύσύνοπτος καί έμπεριστατωμένη, (σελ. 120), λίαν χρήσιμος κυρίως
διά τούς ’Αστυνομικούς, στρατιωτικούς καί Πολιτικούς υπαλλήλους.
Σκοπός αυτής είναι νά δώση μίαν, τρόπον τινα, διέξοδον είς τόν λαβύρινθον
τής πολυνομίας. Διό καί παρατίθεται, πρός εύχερή χρήσιν της, αλφαβητι
κός πϊναξ τών κατά Νόμον ύποκειμένων εις χαρτοσήμανσιν κυριωτέρων έγγράφων. Κύριον δέ πλεονέκτημα είναι ή εύχερής ένημέρωσίς της. Ή ϋλη
κατανέμεται είς ΣΤ’ κεφάλαια μέ αλφαβητικόν πίνακα σημαινομένων έγ
γραφων ήτοι: Κεφ. Α ’. καί Βλ ’Αναλογικά τέλη, πάγια τέλη χαρτοσήμου, καί
πάγια τέλη έπί ταξειδιωτικών έγγράφων ήμεδαπών καί άλλοδαπών, Κεφ. Γλ
άπαλλαγαί έκ τών τελών χαρτοσήμου. Κεφ. Δ' γενικοί διατάξεις περί τελών
χαρτοσήμου, Κεφ. Ε. Παραβάσεις καί ποιναί καί ένσημα Χωρ]κής καίΜ.Τ.
Σ. (Κεφ. ΣΤ .) Συνιστάται ιδιαιτέρως, λόγω τής χρησιμότητός του πρός τούς
άνδρας Χωρ]κής. Οί έπιθυμοϋντες τήν άπόκτησίν του δέον όπως άπευθύνωνται εις τόν συγγραφέα.

•
ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, κ. Π. Μαχλουζαρίδη, ’Ανώτερου
’Αστυνόμου, Α ρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου, (Λευκωσία 1973, σελ. 80)
Μελέτη άρκούντως έμπεριστατωμένη μέ γλώσσαν λίαν εϋληπτον παρά τάς
δυσχερείας (νομολογία, νομικοί όροι κ.λ.π.) άποδόσεώς της έκ τής ’Αγγλι
κής είς τήν Ελληνικήν. Κρίνεται χρήσιμος καί άπαραίτητος διά τούς αστυ
νομικούς, τούς δημοσίους κατηγόρους καί άνακριτικούς έν γένει υπαλλή
λους καί κυρίως τούς έν Κύπριο τοιούτους πρός ένημέρωσίν των διά τήν
δέουσαν άντιμετώπισιν τών συναφών πρός τό ώς άνω θέμα τικτομένων
προβλημάτων κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων των.
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ΜΑΘΗΤΑΙ........ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
ΛΥΣΕΙΣ
Ό λ ο ι συναντήσαμε καί συναντάμε συχνά Τροχονόμους σέ κάποιον
πολυσύχναστο δρόμο, σ’ ένα μεγάλο σταυροδρόμι, σέ μιά συγκοινω
νιακή τέλος πάντων άρτηρία καί πολλές φορές τούς θαυμάσαμε γιά τόν
άψογο τρόπο μέ τόν όποιο προσπαθούν νά έξυπηρετήσουν πεζούς καί αυτο
κίνητα γιά τήν άνετη καί άσφαλή διακίνησί τους. 'Οπωσδήποτε όμως κανένας
δέν θά συνάντησε Τροχονόμους μέσα σέ κάποιο γήπεδο νά έκτελοΰν ωραίες
καί ρυθμικές άσκήσεις γυμναστικής. Καί όμως καί αυτό τό τελευταίο είναι
γεγονός, έν μέρει βεβαίως, άφοϋ ή Διδασκάλισσα κ. Δ. Βέργη είχε τήν ωραία
έμπνευσι νά ντύση τούς μικρούς μαθητάς τής τάξεώς της Τροχονόμους
καί νά τούς παρουσιάση έτσι ντυμένους στις έτήσιες γυμναστικές έπιδείξεις
τού Σχολείου όπου υπηρετεί. Καμαρώστε λοιπόν τούς μικρούς Τροχονόμους
στήν ωραία έμφάνισί τους, όπως τήν άπέδωσε ό φωτογραφικός φακός.

Ο Δ Η Γ Ε ΙΤ Ε Σ Ω Σ Τ Α

1) Τό ιππήλατον όχημα
2) Τό δίκυκλον
3) Ό ποδηλάτης.
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Τήν 17-6-73 άπεβίωσεν αίφνιδίως εις
Βήσιανην Ίωαννίνων, λόγω καρδιακής
προσβολής, ό Ά ντ]ρχης ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
Δημήτριος, Διοικητής τής Δ.Χ. Ίωαννί
νων. Ή σωρός του μετεφέρθη εις τήν γε
νέτειράν του ένθα καί έκηδεύθη.
Βιογραφικά: Έγεννήθη τό 1921 εις Κάμ
πον Φθιώτιδος. Κατετάγη εις τήν Χωρ]
κήν τό 1945. Είσήχθη εις τήν Σ.Α.Χ. τό
1949 όνομασθείς Άνθυπ]ρχος τό 1951.
Προήχθη εις Ύπομ]ρχον τό 1954 καί εις
Μοίραρχον τό 1963. Προήχθη κατ’ έκλογήν εις Ταγ]ρχην τό 1968 καί Ά ντ]ρχην
τό 1972.
Διεκρίθη διά τάς πρός τό "Εθνος έξαιρέτους ύπηρεσίας του καί έτιμήθη διά
μεταλλίων, Πολεμικού, ’Αργυρού καί
Χρυσού Σταυρού τού Βασ. Τάγματος τού
Γεωργίου τού Α .
Ό αιφνίδιος θάνατός του συνεκίνησε
όσους τόν έγνώρισαν καί συνειργάσθησαν
μετ’ αύτοΰ. "Ας είναι αιώνια ή μνήμη.
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Κάθε Κυριακή άπόγευμα τό Π ΡΟ - ΠΟ προσφέρει μιά
μοναδική εύκαιρία για ένα ζωντανό καί «πλούσιο»
παιχνίδι.Όποιος κι’ αν είσθε, πιστός οπαδός μιας
ποδοσφαιρικής όμάδος, ή άπλός φίλαθλος, ή κυ
νηγός τής τύχης καί των συγκινήσεων, συμ
πληρώστε ένα δελτίο Π Ρ Ο - Π Ο , κα ί...

παίξτε καί σείε...
παίξτε καί κερδίστε
Λ

Πάρτε τό μερίδιό σας άπό τά εκατομμύρια
πού μοιράζει τό Π ΡΟ -Π Ο .
καθΓ κ
ΚΑΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΣΑΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΟΙΞΗ

ΤΩΡΑ, Α Μ ΕΣΩ Σ,

ΣΥΜ ΠΛΗ ΡΩΣΤΕ

ΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ

Σε κάθε κλήρωση
μοιράζει
εκατομμύρια.

